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PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  
 
Vergadering van donderdag 23 mei 2019 
 

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

 

Zijn aanwezig: Dejaegher Christof (Raadslid), voorzitter; 
Aernoudt Wim (Raadslid), Bekaert Simon (Raadslid), Coupillie Luc (Raadslid), Croes 
Claude (Raadslid), DE BETHUNE Jean, De Klerck Patrick (Raadslid), De Poorter Johan 
(Raadslid), De Reuse Immanuel (Raadslid), Decleer Hilde (Raadslid), Dejaeghere Veerle 
(Raadslid), Dumarey Anthony (Raadslid), Hollevoet Justine (Raadslid), Kindt Els 
(Raadslid), Lahaye-Battheu Sabien (Raadslid), Laridon Lies (Raadslid), Lodewyckx 
Herman (Raadslid), Moerman Bieke (Raadslid), NAEYAERT Bart, Pillaert Kristof 
(Raadslid), Ravyts Kurt (Raadslid), Schotte Gerda (Raadslid), Sneppe Dominiek 
(Raadslid), Soens Rik (Raadslid), Strobbe Ruben (Raadslid), Tavernier Maarten 
(Raadslid), Van Meirhaeghe Jan (Raadslid), Vanbrabant Martine (Raadslid), 
Vandenbrande Isabelle (Raadslid), Vandenbulcke Sigrid (Raadslid), Vandermersch Piet 
(Raadslid), Vanlerberghe Jurgen (Raadslid), Vannieuwenhuyze Luc (Raadslid), 

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

 
 

*** 
 
OPENBAAR 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

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

- De voorzitter vraagt of er raadsleden inhoudelijk wensen tussen te komen tijdens de bespreking 

van agendapunt 11 (verlenen van goedkeuring aan een dading). Dit is een vertrouwelijk dossier, 

er werd namelijk een vertrouwelijkheidsclausule opgenomen in de dading. De dading werd 

omwille van die reden niet op cobra@home gepubliceerd. Raadsleden die het dossier wensen in 

te zien kunnen zich richten tot de griffie en dienen een vertrouwelijkheidsverklaring te 

ondertekenen alvorens zij het dossier inzien.  

 
De provincieraad is een openbare vergadering. De voorzitter vermeldt dat een bespreking in de 
provincieraad over de identiteit van de tegenpartij bij de overeenkomst en een bespreking over 

de inhoud van de dading vertrouwelijk zijn en dat het aangewezen is om dit te behandelen in 
een besloten vergadering, op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid (namelijk de 
vertrouwelijkheidsclausule). De voorzitter wijst op het feit dat de parlementaire 
onschendbaarheid niet van toepassing is op provincieraadsleden en dat raadsleden burgerlijk 
aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade die volgt uit het doorbreken van de 
vertrouwelijkheid van de dading. 
 
Indien een raadslid inhoudelijk wenst tussen te komen, dient er gestemd te worden over de 
behandeling van het agendapunt in een besloten vergadering. Twee derde van de aanwezige 
leden dient akkoord te gaan met de bespreking van het agendapunt in een besloten vergadering. 

 
Het agendapunt kan behandeld worden in de volgorde zoals weergegeven op de agenda van de 
provincieraad: 
- indien er beslist is tot beslotenheid, wordt de openbare vergadering geschorst en vindt de 

bespreking plaats in een besloten vergadering. Aan eventuele toeschouwers wordt verzocht 
om de zaal te verlaten. Na de bespreking van dit agendapunt wordt de besloten vergadering 

gesloten en wordt de openbare vergadering heropend en voortgezet met het vervolg van de 
agenda; 
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- indien er beslist is om het punt in een openbare vergadering te bespreken, wordt de 
openbare vergadering verder gezet bij de start van de bespreking van het punt. Het is 
echter aangewezen dat de voorzitter in deze situatie nogmaals wijst op het feit dat de 
parlementaire onschendbaarheid niet van toepassing is op provincieraadsleden en dat 
raadsleden burgerlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade die volgt uit het 
doorbreken van de vertrouwelijkheid van de dading. 

 

Niemand wil tussenkomen, dit betekent dat het punt gewoon verder wordt behandeld met de agenda.  
 
Verontschuldigingen: / 
 
Op de banken:  

- Amendement op agendapunt 2 (Wijzigen van het besluit van de provincieraad van 28 februari 
2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van 
organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen) 
(Ingediend door gedeputeerde Bart Naeyaert) 

- Amendement op agendapunt 11 (Verlenen van goedkeuring aan een dading) 
(Ingediend door gedeputeerde Bart Naeyaert) 

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

 
*** 

 
Agendapunt 2 Wijziging van het besluit van de provincieraad van 28 februari 2019 tot het 
aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties 
waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
GEHEIME STEMMING AMENDEMENT AGENDAPUNT 2 
 
De raad gaat over tot de geheime elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit 
van agendapunt 2. 
 

Het amendement wordt aangenomen met 33.ja-stemmen. 
 
Het volgende amendement wordt aangenomen: 
 
 
GEHEIME STEMMING GEAMENDEERD BESLUIT AGENDAPUNT 2 
 
De raad gaat over tot de geheime elektronische stemming over het geamendeerd besluit van agendapunt 
2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT TOT HET WIJZIGEN VAN HET BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-
VLAANDEREN VAN 28 FEBRUARI 2019 TOT HET AANDUIDEN VAN DE PROVINCIALE 
VERTEGENWOORDIGERS IN DE BESTUURSORGANEN VAN ORGANISATIES WAARIN DE 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN DEELNEEMT, OVERLEGSTRUCTUREN EN ADVIESORGANEN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

 
- het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid artikel 188 aangaande de deelname van de 

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

- het besluit van de provincieraad van 28 februari 2019 tot aanduiden van de provinciale 
vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, 
overlegstructuren en adviesorganen; 

- het voorstel van de deputatie. 
 
 
 
Artikel 1: In artikel 1, 91. UNIE-K, tweede lid, worden de woorden “Luc Vannieuwenhuyze” vervangen 
door de woorden “Ruben Strobbe”. 
 
 
Art. 2: Dit besluit treedt in werking op 24 mei 2019. 

 
 

*** 
 

Agendapunt 3 Vaststellen van het organogram van het provinciebestuur en de functies 
waaraan lidmaatschap van het managementteam is gekoppeld 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Jan Van Meirhaeghe, N-VA-raadslid, deelt mee dat hij het reeds hoorde in de commissie dat 
omwille van het provinciedecreet de iva’s veranderen. Men heeft ervoor gekozen om het Zwin als een 
dienst te beschouwen binnen het beleidsdomein leefomgeving. Hij citeert de toelichtende nota. De 
werking van het Zwin is sterkt verzelfstandigd en heeft ook een commercieel karakter. Het heeft een 
internationale uitstraling en interbestuurlijke samenwerking de huidige zelfstandige werking en 
slagkracht dienen behouden te worden. Hij zou het niet beter kunnen omschrijven. Hij wil dit ten volle 
onderschrijven en ondersteunen. Hij hoopt dat het Zwin zijn zelfstandigheid zoals het nu heeft, zal 
kunnen behouden in die nieuwe structuur. Als N-VA zijn ze altijd voorstander geweest van 
zelfstandigheid voor het natuurpark het Zwin maar ze vragen in die nieuwe structuur of die 
zelfstandigheid voldoende gewaarborgd is en zal blijven.  

De heer Vanlerberghe, gedeputeerde deelt deze bekommernis en hij kan hem garanderen dat je het 
verschil niet zal merken.  

 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 3. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, 
Pillaert, Ravyts, Schotte, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, 

Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vanryckeghem, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE DE VASTSTELLING VAN HET ORGANOGRAM 
VAN HET PROVINCIEBESTUUR EN DE FUNCTIES WAARAAN LIDMAATSCHAP VAN HET 
MANAGEMENTTEAM IS GEKOPPELD 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 

feitelijke overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, inzonderheid 73, artikel 84, §4, 1°, artikel 92 en artikel 155 voor wat het 

organogram betreft 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 92, artikel 93 en artikel 94 voor wat het managementteam 

betreft 
- het besluit van de provincieraad van 21 juni 2018 houdende de goedkeuring van het organogram 

van het provinciebestuur en de functies waaraan lidmaatschap van het managementteam gekoppeld 
is 

- het advies van het managementteam 
- het voorstel van de deputatie 
 

 
BESLUIT: 
 
Art. 1: Het organogram van de provinciale organisatie bestaat uit de organisatieconfiguratie, de 
generieke configuratie van de beleids- en beheersdomeinen, de generieke configuratie van de 
organisatieonderdelen van de beleids- en beheersdomeinen en de formele gezagsverhoudingen. 
 
 
Art. 2: De organisatieconfiguratie bestaat uit een matrix van beleids- en beheersdomeinen (verticaal, 
coördinatie van input) en programma’s (horizontaal, coördinatie van output). Binnen het organogram 
worden volgende twee beleidsdomeinen bepaald: “Leefomgeving”, en “KennisEconomie & 
Internationalisering (KEI)”. Binnen het organogram worden volgende twee beheersdomeinen bepaald: 

“Organisatie, Financiën & Personeel” en “Facilitair Beheer”. De organisatieconfiguratie wordt 
goedgekeurd zoals weergegeven in bijlage (sectie1) bij dit besluit. 
 
 
Art. 3: De generieke configuratie van een beleids- en beheersdomein bestaat uit: 

a) een voorzitter 
b) een staf (indien van toepassing) 
c) generieke organisatie-onderdelen met focus op ondersteunende processen binnen het beleids- of 

beheersdomein (horizontale balk) 
d) specifieke organisatie-onderdelen met focus op kernprocessen binnen het beleids- of 

beheersdomein (verticale balk) 

 
De generieke configuratie van een beleids- en beheersdomein wordt goedgekeurd zoals weergegeven in 
bijlage (sectie 2) bij dit besluit. 
  
 
Art. 4: De generieke configuratie van het organisatieonderdeel “dienst” van een beleids- of 
beheersdomein bestaat uit: 

a) een diensthoofd 
b) een staf (indien van toepassing)  
c) uitvoerende onderdelen (secties/cellen) 

 
De generieke configuratie van het organisatieonderdeel “dienst” van een beleids- of beheersdomein 

wordt goedgekeurd zoals weergegeven in bijlage (sectie 3) bij dit besluit. 
 
 
Art. 5: Binnen het organogram bestaan er vier formele gezagsverhoudingen: 

a) Niveau 1: relatie politiek-administratie (provinciegriffier/financieel beheerder) 
b) Niveau 2: de organisatie (managementteam) 
c) Niveau 3: de beleids- en beheersdomeinen (voorzitter coördinatieteam) 
d) Niveau 4: de diensten en organisatieonderdelen van beleids- en beheersdomeinen (diensthoofd) 

 
 
Art. 6: Het managementteam bestaat uit: 

- de decretale graden; 
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- de bestuurdirecteur(s); 
- de voorzitters van de beleids- en beheersdomeinen die aangeduid worden door de deputatie op 

voorstel van de provinciegriffier; 
- het diensthoofd Personeel & HRM. 

Het managementteam wordt ondersteund door een secretaris die aangeduid wordt door de 
provinciegriffier. 
 
 

Art. 7: Binnen het organogram worden de volgende diensten bepaald als organisatiedeel van een 
beleids- of beheersdomein: 
 

Nr. Dienst 

1 Economie en Europese & Internationale Samenwerking 

2 PTI 

3 Waterlopen 

4 Ruimtelijke Planning 

5 Mobiliteit en infrastructuur 

6 Groendienst 

7 MiNaWa 

8 Vergunningen 

9 Zwin Natuur Park 

10 Griffie & Fiscaliteit 

11 Financiën 

12 Strategie & Ontwikkeling 

13 Communicatie 

14 Personeel & HRM 

15 ICT 

16 Accommodatie 

17 Gebouwen 

18 COOP 

19 Erfgoed 

 
 
 

 
 
Art. 8: De beleidsdomeinen bestaan uit volgende organisatieonderdelen: 
 

KennisEconomie & Internationalisering Economie en Europese & Internationale Samenwerking 

 PTI 

 TUA West private stichting 

 POM 

 Westtoer apb 

 Inagro vzw 

Leefomgeving Waterlopen 

 Ruimtelijke Planning 

 Mobiliteit en infrastructuur 

 Groendienst 

 MiNaWa 

 Vergunningen 

 Zwin Natuur Park 
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Art. 9: De beheersdomeinen bestaan uit volgende organisatiedelen: 
 

Organisatie, Financiën & Personeel Griffie & Fiscaliteit 

 Financiën 

 Strategie & Ontwikkeling 

 Communicatie 

 Personeel & HRM 

 Vonk apb 

Facilitair Beheer ICT 

 Accommodatie 

 Gebouwen 

 COOP 

 Erfgoed 

 Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 

 

 
Art. 10: De provincieraad machtigt de deputatie om de structuur operationeel verder te verfijnen onder 
(en binnen de grenzen van) het niveau van de provinciale diensten. 
 
 
Art. 11: Het besluit van de provincieraad van 21 juni 2018 (houdende de goedkeuring van het 
organogram van het provinciebestuur en de functies waaraan lidmaatschap van het managementteam 
gekoppeld is) wordt opgeheven met ingang vanaf 1 september 2019. 
 
 
Art. 12: Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2019. 
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Bijlage bij het besluit van de provincieraad betreffende de vaststelling van het organogram 
van het provinciebestuur en de functies waaraan het lidmaatschap van het managementteam 
is gekoppeld 
 
Sectie 1. Nieuwe organisatiedesign provinciebestuur West-Vlaanderen 
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Sectie 2. Generieke configuratie van een beleids- en beheersdomein 
 

 
 
Sectie 3. Generieke configuratie van het organisatieonderdeel “dienst” van een beleids- of 
beheersdomein 
 

 
 
 

*** 
 

Agendapunt 4 Advies geven over de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. 
Johannes de Theoloog in Oostende 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 4. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 22 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 9 onthoudingen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, de Bethune, De Klerck, De Reuse, Decleer, Dumarey, Hollevoet, 
Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Sneppe, Soens, Strobbe, Van Meirhaeghe, 
Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Willems. 
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De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Pillaert, De Poorter, Coupillie, Vandenbrande, Lodewyckx, Schotte, Tavernier, 
Dejaeghere en Vermeersch. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
mevrouw Vanbrabant en de heer Ravyts. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT ADVISERING VAN DE JAARREKENING 2018 VAN DE 
ORTHODOXE KERKFABRIEK H. JOHANNES DE THEOLOOG IN OOSTENDE 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind) en artikel 57 (bevoegdheden van de 

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

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

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

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

- het overleg van 3 april 2019 tussen de afvaardiging van de provincie West-Vlaanderen, de afvaardiging 
van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende in aanwezigheid van de secretaris 
van het centraal kerkbestuur van de orthodoxe kerkfabrieken;  

- de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende goedgekeurd 
door de kerkfabriekraad en ingediend bij het provinciebestuur op 15 april 2019; 

- de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende werd als 

volgt vastgesteld (zie bijlage bij dit besluit); 
- dat de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende dient 

bekeken te worden in het licht van het vooraf goedgekeurde budget 2018 en de goedgekeurde 
budgetwijziging 2018; 

- dat de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende een batig 
exploitatiesaldo bevat van 4.971,96 euro en een negatief investeringssaldo van 1.560,99 euro;  

- dat in 2019 de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende een budgetwijziging dient 
op te maken om de inbreng van 1.560,99 euro uit eigen middelen te verantwoorden met als gevolg dat 
het tekort op het investeringsbudget, dat in 2018 geboekt werd, zal worden weggewerkt;  

- het voorstel van de deputatie; 
 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad geeft gunstig advies aan de jaarrekening 2018 van de orthodoxe kerkfabriek H. 
Johannes de Theoloog in Oostende met een batig exploitatiesaldo van 4.971,96 euro en een negatief 
investeringssaldo van 1.560,99 euro. 
 
Artikel 2: 
De orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog in Oostende dient in 2019 een budgetwijziging op te 
maken om de inbreng van 1.560,99 euro uit eigen middelen te verantwoorden met als gevolg dat het 

tekort op het investeringsbudget, dat in 2018 geboekt werd, zal worden weggewerkt.   
 
Artikel 3: 
Een afschrift van deze beslissing wordt bezorgd aan de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de Theoloog 
in Oostende en aan de provinciegouverneur. 
 
 
 
 
 

*** 
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Agendapunt 5 Goedkeuren van de budgetwijziging 2019 van de orthodoxe kerkfabriek 
Heiligen Konstantijn en Helena in Brugge 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 5. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 23 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 8 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, de Bethune, De Klerck, De Reuse, Decleer, Dejaegher, Dumarey, Hollevoet, 
Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Pillaert, Sneppe, Soens, Strobbe, Van Meirhaeghe, 
Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Willems. 

 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
mevrouw Vanbrabant en de heer Ravyts. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Aernoudt, De Poorter, Coupillie, Lodewyckx, Schotte, Tavernier, Dejaeghere en 
Vermeersch. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN DE BUDGETWIJZIGING 2019 VAN 
DE ORTHODOXE KERKFABRIEK HEILIGEN KONSTANTIJN EN HELENA IN BRUGGE  

 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet inzonderheid artikel 2 (medebewind); 
- het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en de werking van de erkende 

erediensten inzonderheid de artikelen 45-50/1 van toepassing op de orthodoxe kerkbesturen ingevolge 
artikel 229 van dit decreet waarbij aan de provincieraad de bevoegdheid tot akteneming, goedkeuring 
of aanpassing wordt toegewezen; 

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

- dat de budgetwijziging 2019 en de beleidsnota van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena 
met het advies van de Metropoliet-Aartsbisschop werd ingediend bij het provinciebestuur op 26 april 
2019; 

- dat in de budgetwijziging 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena de provinciale 
exploitatietoelage wordt geraamd op 41.619,48 euro en de provinciale investeringstoelage wordt 
geraamd op 3.650,00 euro (zie ook bijlage); 

- conform de artikelen 48 tot en met 50/1 en 229 van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de 
materiële organisatie en de werking van de erkende erediensten, is de budgetwijziging onderworpen 
aan de goedkeuring van de provincieraad;  

- de deputatie stelt voor om de budgetwijziging 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en 

Helena in Brugge goed te keuren;  
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad keurt de budgetwijziging 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en Helena 
in Brugge goed, met een vastgestelde exploitatietoelage van 41.619,48 euro en een investeringstoelage 
van 3.650,00 euro.  
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Artikel 2: 
Dit advies wordt kenbaar gemaakt aan de Metropoliet-Aartsbisschop, de orthodoxe kerkfabriek HH. 
Konstantijn en Helena in Brugge en aan de provinciegouverneur. 
 

*** 
 

Agendapunt 6 Verlenen van machtiging tot aankoop van grond voor de realisatie van een 
verbindingsgracht tussen Gaverbeek en Keibergstraat te Torhout 

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

Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, 
Pillaert, Ravyts, Schotte, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, 
Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vanryckeghem, Vermeersch en Willems 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT 
AANKOOP VAN GROND VOOR DE REALISATIE VAN EEN VERBINDINGSGRACHT TUSSEN 

GAVERBEEK EN KEIBERGSTRAAT TE TORHOUT 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen : 
 

- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 
(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), 42 en 43 §2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking met betrekking tot onroerende 
goederen); 

- Het meerjarenprogramma 2014-2019 ‘Integraal Waterbeleid’ waarvan de deputatie kennis heeft 

genomen in zitting van 5 juni 2014 en waarbij de dienst COOP gemachtigd werd om de nodige 
onderhandelingen te voeren ter realisatie van de voorziene projecten, o.a. het project onder 
punt 9C “Torhout – Verbindingsgracht Keibergstraat - Gaverbeek”; 

- Het opmetingsplan opgemaakt door landmeter-expert Jürgen Depuydt op 14 juli 2016 voor de 
percelen gelegen te Torhout, 2de afd., sectie D;  

- De waardebepaling door landmeter expert Veerle Verschave dd. 23 januari 2018; 
- Het actieplan 2019170049 – Onderhouden en multifunctioneel inrichten van het  

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

BESLUIT: 
 
Artikel 1 : 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van grond gelegen te Torhout, kadastraal gekend onder Torhout 
2e afdeling, sectie D, delen van perceelnummers 442A en 433A, bouwland, voor een totale gemeten 
oppervlakte van 1201 m², mits de prijs van 12.010,00 EUR. 
 

Art. 2 : 
De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, meer bepaald ter realisatie van een nieuwe 
verbindingsgracht vanaf de Keibergstraat naar de Gaverbeek WL 3.4.65 te Torhout. 
 
Art. 3 : 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 

 
*** 
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Agendapunt 7 Verlenen van machtiging tot aankoop van percelen grond te Ieper voor de 
inrichting van een fietspad en een rustpunt 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 7. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, 

Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Schotte, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, 
Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vanryckeghem, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP 
VAN PERCELEN GROND TE IEPER VOOR DE INRICHTING VAN EEN FIETSPAD EN EEN 
RUSTPUNT 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 
(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging); 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- De mogelijkheid tot aankoop aan De Vlaamse Waterweg, NV van publiek recht, van gronden in de 
verloren hoek tussen het kanaal Ieper-Boezinge, de Oostkaai en het fietspad van de Vrijbosroute; 

- Het feit dat een aankoop van de gronden het mogelijk maakt het fietspad wat meer recht te trekken 
voor een verhoogd fietscomfort en de rest van de hoek tussen het kanaal en de weg in te richten als 
een groen rustpunt langs het fietspad;  

- Het schattingsverslag; 
- Het liggingsplan; 
- Het ontwerp van akte voor de aankoop van gronden te Ieper, 8ste afdeling, sectie B, perceelnummers 

840S, 841M en 841N, met een totale oppervlakte van 1213m², tegen een prijs van 1819,50 EUR; 

- Het voorstel van de deputatie; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 : 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van gronden te Ieper, 8ste afdeling (Boezinge), sectie B, 
perceelnummers 840S, 841M en 841N, met een totale oppervlakte van 1213m², tegen een prijs van 

1819,50 EUR. 
 
Art. 2 : 
Volmacht wordt gegeven aan de bevoegde commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse overheid, optredend krachtens het Decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex en uitvoeringsbesluiten, om de Provincie te vertegenwoordigen en namens deze op te 
treden in de authentieke akte met betrekking tot de in artikel 1 beschreven onroerende goederen. 
 
Art. 3 : 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. voor de inrichting van een fietspad en een 
rustpunt. 
 

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

 
Agendapunt 8 Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Wingene (Zwevezele) 
voor de uitvoering van het landinrichtingsproject "Brugse Veldzone"  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, 
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Schotte, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vanryckeghem, Vermeersch en 
Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP 
VAN GRONDEN TE WINGENE (ZWEVEZELE) VOOR DE UITVOERING VAN HET 
LANDINRICHTINGSPROJECT "BRUGSE VELDZONE" .  
 

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

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

- Het goedgekeurde inrichtingsplan “Groenhove-Vrijgeweid”; 
- Het schrijven van de VLM d.d. 30/08/2018  
- Het feit dat deze gronden worden aangekocht voor de aanleg van een bufferbekken met integratie 

van waterbevoorradingsmogelijkheden voor de landbouwers; 
- Het schattingsverslag; 
- Het liggingsplan; 
- De ontwerp akte voor de aankoop van gronden te Wingene, 2de afdeling Zwevezele, sectie A, 

perceelnummers 339B, 341B, 340A en 338A met een totale oppervlakte van 2ha 58a 94ca tegen een 
prijs van 54.910,07 euro;  

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend aan de aankoop van gronden te Wingene, 2de afdeling Zwevezele, sectie A, 
perceelnummers 339B, 341B, 340A en 338A met een totale oppervlakte van 2ha 58a 94ca tegen een 
prijs van 54.910,07 euro. 
 
Art. 2: 
Deze gronden worden aangekocht om reden van openbaar nut nl. ter uitvoering van het 

landinrichtingsproject “Brugse Veldzone”, meer bepaald voor de aanleg van een bufferbekken.  
 
Art. 3: 
Volmacht wordt gegeven aan de bevoegde commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse Overheid, optredend krachtens het Decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex en uitvoeringsbesluiten, om de Provincie te vertegenwoordigen en namens deze op te 
treden in de authentieke akte met betrekking tot de in artikel 1 beschreven onroerende goederen. 
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Art. 4: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 

*** 
 

Agendapunt 9 Verlenen van machtiging tot het bijkomend in erfpacht nemen van gronden 
gelegen te Oostende met het oog op de verdere uitbouw van het provinciedomein Raversyde 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 9. 
 

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

BIJKOMEND IN ERFPACHT NEMEN VAN GRONDEN GELEGEN TE OOSTENDE MET HET OOG OP DE 
VERDERE UITBOUW VAN HET PROVINCIEDOMEIN RAVERSYDE 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- de erfpachtakte d.d. 30 oktober 2015 waarbij door de Provincie gebouwen en oorlogsresten met 

bijgaande grond gelegen te Oostende 11de Afdeling, Sectie A, perceelnummers 231K, 232L, 230N4, 
230P4, 230R4, 230S4, 233G, 236A, 230N3 en 185T2, met een totale oppervlakte volgens kadaster 
van 8ha 38a 56ca en volgens meting van 8ha 19a 68ca in erfpacht werden genomen van het 
Vlaamse Gewest, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Intern Verzelfstandigd Agentschap 
Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust (MDK) voor de duur van 49 jaar, mits een jaarlijkse 
canon van 1 symbolische euro; 

- het voorstel tot uitbreiding van de voormelde erfpacht met percelen duingrond, kadastraal gekend 
onder Oostende, 11de Afdeling, Sectie A, perceelnummers 447 A P0000, 448 A P0000 en 447 C 
P0000, met een totale oppervlakte volgens meting van 3ha 14a 23ca ; 

- het feit dat deze percelen onmiddellijk aansluiten bij het provinciaal domein Raversyde en het 
bijkomend in erfpacht nemen van deze percelen de Provincie in staat zal stellen om de natuur daar 
verder te ontwikkelen, de zone (deels) publiek toegankelijk te maken en het erfgoed van de 

aanwezige bunkers te consolideren;  
- het ontwerp van annex aan de akte erfpacht d.d. 30 oktober 2015, opgemaakt door de Afdeling 

Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid; 
- het plan met aanduiding van de uitbreidingszones van de erfpacht (loten 2, 3 en 4); 
- het voorstel van de deputatie; 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 : Machtiging wordt verleend tot het bijkomend in erfpacht nemen jegens het Vlaamse Gewest, 
Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Intern Verzelfstandigd Agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust van gronden gelegen te Oostende 11de Afdeling, Sectie A, 



 

ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 23/05/2019 

 

perceelnummers 447 A P0000 (voorheen deel van 230L4), 448 A P0000 (voorheen delen van 185G2 en 
178L2) en 447 C P0000 (voorheen 182E, 183L, 184E2, 184F2, 185K3, 185M3 en deel van 185L3), met 
een totale oppervlakte volgens meting van 3ha 14a 23ca, onder de voorwaarden vermeld in de 
erfpachtakte d.d. 30 oktober 2015. 
 
Art. 2 : 
De erfpacht wordt aangegaan om reden van openbaar nut, meer bepaald ter ondersteuning van de 
toeristisch-recreatieve, museale en natuur- en milieu-educatieve sector met name de exploitatie van het 

provinciedomein Raversyde te Oostende. 
 
Art. 3 : 
Volmacht wordt gegeven aan de bevoegde commissaris bij de Afdeling Vastgoedtransacties van de 
Vlaamse overheid, optredend krachtens het Decreet van 19 december 2014 houdende de Vlaamse 
Vastgoedcodex en uitvoeringsbesluiten, om de Provincie te vertegenwoordigen en namens deze op te 
treden in de authentieke akte met betrekking tot de in artikel 1 beschreven onroerende goederen. 
 

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

 
 

*** 
 

Agendapunt 10 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze 
(onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht 
van levering: leveren en plaatsen van diverse speeltoestellen in het provinciedomein 
Tillegembos 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 10. 

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

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
PLAATSINGSPROCEDURE (ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE 
BEKENDMAKING) BETREFFENDE DE OPDRACHT VAN LEVERING: LEVEREN EN PLAATSEN VAN 
DIVERSE SPEELTOESTELLEN  IN HET PD TILLEGEMBOS   
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
Verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

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

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- de wet dd.17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 42§1, 1°, a 
- Actieplan: 2019170170 Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein Tillegembos.  

- Het bestek voor de opdracht van levering: leveren en plaatsen van diverse speeltoestellen in het PD 
Tillegembos  
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- De totale raming van 123.966.94 € excl. btw of 150.000 € incl. btw 
- De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als plaatsings-procedure  
- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 

 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
Het bestek voor de opdracht van levering: leveren en plaatsen van diverse speeltoestellen in het PD 
Tillegembos met als raming 123.966.94 € excl. btw of 150.000 € incl. btw, wordt goedgekeurd. 
 
 
Art. 2: 

De opdracht zal worden gegund met de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
als plaatsingsprocedure. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 11 Verlenen van goedkeuring aan een dading 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
 

Er werd een amendement ingediend bij dit agendapunt. 

Elektronische stemming over het amendement, gevolgd door een elektronische stemming over het 
besluit. 

De voorzitter opent de bespreking. 

Bij aanvang van de zitting werd reeds afgesproken dat er hier geen tussenkomsten zijn.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
STEMMING AMENDEMENT DADING  
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement over het besluit van agendapunt 

11. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, 
Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, 
Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Schotte, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, 
Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vanryckeghem, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende amendement wordt aangenomen: 
 

 
STEMMING AGENDAPUNT DADING 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerd besluit van agendapunt 11. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, 
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Schotte, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vanbrabant, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vanryckeghem, Vermeersch en 

Willems. 
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Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
HET VERLENEN VAN GOEDKEURING AAN EEN DADING 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

- Het provinciedecreet d.d. 9 september 2005 en later wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 
(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), 42 en 43 §2, 20° (bevoegdheid 
provincieraad tot het aangaan van dadingen; 

- Het besluit van de Provincieraad d.d. 23 maart 2017 waarbij het PRUP Openruimtekamers Gavers en 
Esser met bijhorend onteigeningsplan definitief werd vastgesteld; 

- Het feit dat de heer Bart Vanderbusse op 15 juli 2017 een beroep tot nietigverklaring heeft ingediend 
bij de Raad van State tegen het provincieraadsbesluit dd. 23 maart 2017; 

- Het ontwerp van dading met de heer en mevrouw Vanderbusse - Bruggeman; 
- Het ontwerp van toelichtende nota; 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan de dading met de heer en mevrouw Vanderbusse - Bruggeman. 

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

*** 
 

Agendapunt 12 Verlenen van machtiging tot het verlenen van een recht van opstal op 
een perceel grond gelegen te Roeselare 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

De heer Immanuel De Reuse, raadslid Vlaams Belang, deelt mee dat er hier een recht van opstal klaar 
ligt van een stuk grond van de provincie West-Vlaanderen om met de tijd een windturbine te bouwen aan 
het land- en tuinbouwcentrum. De goedkeuring van dit punt impliceert nog niet dat de windturbine er zal 
komen. Vermits het vandaag toch voorkomt, zal het toch de wens zijn van dit bestuur om een 
windturbine te plaatsen.  

Hij heeft hierbij toch twee bedenkingen:  

Enerzijds:  

1. In de toelichting staat er dat de windturbine weinig of geen hinder zal geven voor de 
omwonenden. Hij stelt vast dat er een visueel effect zal zijn als daar een windturbine komt te 

staan. Het zal zeker opvallen als die een hoogte heeft van 63 meter binnen een ruraal gebied. 
Dat zal zeker en vast visueel te zien zijn, overlast of niet.  Het is te zien hoe je er tegenover 
staat. Men zal het zeker zien. 

2. Het infomoment is gepland in augustus, september. Hij hoopt dat er ook rekening zal worden 
gehouden met de verlofperiode zodanig dat er heel wat bewoners of omwonenden van Inagro 
aanwezig zullen zijn.  

Sowieso vindt hij het spijtig dat er nu al een machtiging om recht van opstal te hebben hoewel er nog 
geen infomoment geweest is want ter plaatse heeft niemand weet van de intenties van dit bestuur om 
daar een windmolen te plaatsen.  
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Anderzijds merkt hij op dat de heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, in het verleden al veel 
interpellaties en mondelinge vragen heeft gesteld over de inplanting van windturbines in onze provincie. 
Vroeger hield gedeputeerde Vangheluwe een overwegingskader erop na. Hij had afgebakende zones 
maar nadien onder gedeputeerde De Block is die piste verlaten.  

Collega Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, vond geen gehoor in de vorige legislatuur daarvoor 
maar in de krant van West-Vlaanderen wordt collega Ravyts bijgetreden door bijna de voltallige sp.a-
fractie die in de vorige legislatuur die bevoegdheid had. Misschien moeten we zeggen joepie want ze 
hebben dezelfde bezorgdheden, een verrommeling van het landschap in onze provincie. Hij citeert bijna 

letterlijk collega Bekaert, kon ook collega Ravyts zijn, de ruimtelijke inplanting wordt overgelaten aan de 
toevallige locatie, de keuze van individuele aanvragers. Vanuit bestuurlijk oogpunt is dit niet juist en niet 
correct.  

In de marge van het punt vraagt hij of deze deputatie een overwegingskader en inplantingsplan wil 
maken voor onze provincie zodanig dat men als provincieraad, en als bewoners van deze provincie toch 
enig zicht hebben op de intenties van dit bestuur.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, deelt mee wat de windmolen en Inagro betreft, moeten wij om 
een tijdig subsidiedossier te kunnen indienen op dit moment al een zakelijk recht hebben op die grond, 
vandaar dat dit nu hier komt om inderdaad de subsidieaanvraag te kunnen indienen voor 30 mei. Het feit 
dat je een opstalrecht hebt, provincie enerzijds, Inagro anderzijds, dat betekent natuurlijk niet dat je een 
windmolen zet. Hiervoor zal men de juiste procedures moeten volgen en ook een infomoment voorzien. 
Hiervoor moet men ook onze tijd nemen. Men moet dit nu doen om die aanvraag te kunnen indienen, 

vandaar dat het nu een klein beetje snel gegaan is. Het zou zonde zijn als men hiervoor subsidies krijgt 
dat men dit zou laten liggen, vandaar dat dit een stukje naar voor werd geschoven met dank aan onze 
diensten om het ook op die manier te behandelen.  

Dat het iets doet in een landschap is juist. Het gaat over een middelgrote windmolen, dus die impact is 
beperkt maar het staat er. Dat is hij met u eens.  

Wat betreft de visie over windmolens is hierover al veel gepraat. Er is een visie rond windmolens. Deze 
visie vertrekt van gedeconcentreerde bundeling als het over grote windmolens gaat.  Er kunnen niet 
zomaar overal windmolens komen. De plaatsen waar windmolens kunnen komen, zijn heel goed gekend 
door alle windmolenmaatschappijen omdat ze precies vertrekken van die principes van die bundeling. In 
het kader van de grote projecten zoals bv. de zones rond de E40 in de toekomst zullen er misschien 
andere afwegingen komen. Dat kan zijn. Men is altijd vertrokken vanuit het Vlaamse kader. Je moet 
steeds twee bovenlokale aanknopingspunten hebben vooraleer men kan overgaan tot het zetten van 

grote windmolens. Dat is niet zomaar uit de lucht gegrepen want het komt uit het Vlaams ruimtelijk 
structuurplan, het komt uit het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Het is wel degelijk ingebed in een 
visie.  

Men zou kunnen al die plekken die bestaan, als je de principes van de bundeling erop toepast, in kaart 
brengen. Als je de principes toepast op een bepaalde plek, komt men op hetzelfde uit. Er is wel degelijk 
een visie. Dit is verwerkt in het provinciaal ruimtelijk structuurplan. Rond die kleine en middelgrote 
windmolens hebben ze ook inspanningen geleverd om inderdaad een visie te ontwikkelen en zijn we 
vertrokken van het feit dat we de energie op de plek zelf moet kunnen verbruiken. Dit is nooit 100 % 
want een deeltje van de energie zal altijd opgebruikt worden op momenten dat je die energie niet kan 
verbruiken. Voor het grote overige gedeelte, ook hier als er een windmolen zou vergund worden die ook 
in belangrijke mate kunnen gebruikt worden op die plek.  

Uiteraard moet men gemeente per gemeente afgewogen worden als er aanvragen komen dat er 
landschapsindicaties zijn. Er is wel degelijk een visie omtrent windmolens. Er zijn natuurlijk mensen die 
ze gewoon niet willen zien, niet willen hebben. We gaan er moeten vanuit gaan dat windmolens vragen 
blijven komen en dat men niet alle aanvragen kunnen wegsturen. Ze zullen over dergelijke dossiers 
beslissingen moeten nemen.  

De heer Kurt Ravyts, fractievoorzitter Vlaams Belang, deelt mee dat een aantal zaken die gedeputeerde 
zegt, snijden natuurlijk hout maar men zal hier met zijn allen geconfronteerd worden met dergelijke 
dossiers. Het bovenlokaal aanknopingspunt in Inagro ontsnapt hem een beetje.  
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Het is natuurlijk een middelgrote windturbine, 40-45 meter as hoogte is ook niet onaanzienlijk. De heer 
Immanuel Dereuse is natuurlijk bekommerd als streekbewoner voor het welzijn ook voor de 
omwonenden. Vers van de pers, dat zal dan ook als muziek in de oren klinken van gedeputeerde Lahaye-
Battheu. De minister Didier heeft vandaag de beslissing genomen om toch meer mogelijkheden te 
creëren rond de militaire luchthavens. Misschien vraagt men zich af wat dit nu te maken heeft met de 
provincieraad. Het geeft er alles mee te maken. In het licht van het bezoek aan Didier Reynders door 
mevrouw Lahaye-Battheu, samen met de burgemeester van Oostende, men heeft het over de verhuis en 
het vrijkomen van het terrein van de militaire luchthaven te Koksijde. Men leest dat in de communicatie 

dat er ook plannen zijn om open te staan voor de ontwikkelingsmogelijkheden voor windturbines. Hem 
niet gelaten. Hij wijst er wel op dat er momenteel ook aanvragen lopen voor zeer grote windmolenparken 
in de onmiddellijke omgeving van dat terrein nl. langs de E40, Veurne. Hij wil maar zeggen die nood aan 
een visie, dit moet volgens hem verder gaan dan alleen maar de visie van gedeconcentreerde bundeling 
maar eerder van wat is er mogelijk langs die E40. Ook bij uitbreiding en de herbestemming van de 
gronden in Koksijde. Hij denkt u daar dringend aan visie vorming moet doen. De gemeentebesturen 
zullen vragende partij zijn, collega Aernoudt zal dit onderschrijven. Het is niet alleen Vlaanderen ook al is 
Vlaanderen de vergunningverlenende overheid wat betreft de windturbineparken, het gaat de provincie 
toch niet ontkomen van de vraag van de bevolking en de lokale besturen om daar ook een duidelijke 
visie over te hebben. Hij roept nogmaals op in de marge van dit agendapunt rond Inagro.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, rond de zone van de E40 en die windmolens hebben we 
participatief met de gemeenten een traject wilden lopen maar het eerste dat moet uitgeklaard worden, 

hoe zit het nu met Belgocontrol. Als je begint aan een soort proces van waar kunnen hier windmolens 
komen, en dan komt Belgocontrol met de mededeling daar niet, wat heb je dan gedaan. Dan heeft men 
een hoop lawaai veroorzaakt en onrust gecreëerd. Dan zeggen ze op het einde, mooi maar het kan daar 
niet.  

Het eerste wat er nodig is, is een duidelijkheid van Belgocontrol zodanig dat het duidelijk wordt waar 
windmolens kunnen komen. Als dit duidelijk is, dan heb je inderdaad een helderder kader om rond te 
werken. Mers zijn geen vergunningen vragen. Dit is het beetje hetzelfde als het Ventilius project. Het zijn 
inderdaad x-aantal windmolens waar milieu effecten rapporten wordt opgemaakt maar dat wil niet 
zeggen dat al die windmolens die daar effectief opstaan, geplaatst worden. Het is net een beoordeling 
van de milieu effecten van die verschillende windmolens. Zal het voldoende zijn om met het principe van 
de bundeling te werken, eens duidelijk wordt vanuit Belgocontrol, dan kan men beter verder nadenken. 
Dan moeten we samen met de Vlaamse overheid en de gemeenten overleggen.  

De heer Kurt Ravyts, vindt dit allemaal waar maar we moeten elkaar geen Liesbeth noemen. Hij kan 
tussen de lijnen door lezen. Als hij hier Belga bekijkt, dan zegt de heer Reynders “aan de kust komen 
misschien nieuwe mogelijkheden voor de bouw van windmolens, de militaire basis van Koksijde verhuist 
naar Oostende en afhankelijk van het ontwikkelingsplan van de plaatselijke overheid en de provincie 
kunnen er opportuniteiten voor de windenergiesector kunnen gecreëerd. Hij zegt dat niet toevallig, er is 
daar op dat overleg met de heer Bart Tommelein en mevrouw Lahaye-Battheu ongetwijfeld ook over 
gesproken. Dat komt hier niet uit het niets in dit persbericht.  

Als men ernstig begint te debatteren in deze raad, begint men te spotten en te lachen. Zondag is 
binnenkort, men begint er bijna naar toe te verlangen. Hij vindt het niet serieus dat de heer de Bethune 
alles in het belachelijke trekt van debat en alles in de kim smoort.  

Er kan van alles op de site, dat kan maar hij wil gewoon aangeven dat er chaos dreigt. Complexiteit in dit 

land is heel groot. U zit mee in het bad. Op een bepaald moment moet men uit de kast komen. 

De voorzitter deelt mee dat men ook tegen een grapje moet kunnen.   

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, deelt mee dat zijn reactie eerder ingegeven was door het feit 
dat er een belangrijke beslissing is genomen door minister Reynders om te zeggen, kijk, wij gaan wat 
Koksijde betreft de weg effenen voor nieuwe ontwikkelingen. Eén van die aspecten van die nieuwe 
ontwikkelingen is potentieel de inplanting van windmolens, windenergie. Je weet zeer goed dat hij grote 
voorstander is van de ontwikkeling van hernieuwbare energie in deze provincie. Daar gaat het niet over. 
De vraag is alleen of het nu in Koksijde over windmolens of gaat het over een veel ruimere scoop om van 
het project dat daar mogelijker wijze door minister Reynders waarvan de weg geëffend is geweest door 
zijn beslissing, hoe gaan we daarmee om? Wat is de rol van de provincie op het vlak van ruimtelijke 
ordening, op het vlak van economische ontwikkeling, op vlak van het ondersteunen van de gemeenten in 
de ontwikkeling van haar woongebieden, in het kader van natuurontwikkelingen aan de kust, toeristische 
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ontwikkeling … dus een veel ruimer project dan alleen het probleem van de windmolens. Mijn reactie was 
geen reactie om uw betoog ergens in diskrediet te brengen, neen, integendeel, zijn betoog was om te 
zeggen dat dit een ietswat complexer dossier dan nu te verbinden aan dit agendapunt. Meer dan dat 
moet men er niet achter zoeken. Als het verkeerd overkwam, heb je nu begrepen wat hij effectief 
bedoelt.  

Mevrouw Lahaye – Battheu, gedeputeerde, merkt op dat in verband met het overleg met kabinet van 
minister Reynders. Dit werd aangevraagd door de provincie omdat men duidelijkheid wou over een 
beslissing, nog in lopende zaken, over de verhuis van de militaire basis . Er is daar geen woord 

gesproken over windmolens. De heer Bart Tommelein was daar trouwens niet aanwezig. Mevrouw Sabien 
Lahaye-Battheu, was aanwezig, ook de heer Stefaan Barbery, hoofd van ruimtelijke planning, met als 
doel te vragen aan de minister of hij op korte termijn een beslissing nemen. We hebben daar 
onmiddellijk het antwoord ja gekregen. De beslissing is hier in het huis ook gecommuniceerd uit 
defensie. De veronderstellingen die u maakt, zijn niet juist. Dit zijn de feiten. 

De voorzitter merkt nog eens op dat het agendapunt gaat over de windmolens.  

De heer Kurt Ravyts deelt mee dat hij het misschien verkeerd heeft geïnterpreteerd maar hij leest het 
persbericht van Reynders waar u niet verantwoordelijk voor bent en daar wordt er heel duidelijk het 
woord windmolens in verband gebracht met Koksijde.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 12. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 30 ja-stemmen bij 5 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, 
Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, 
Vandermersch, Vanlerberghe, Vanryckeghem en Willems. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren De Reuse, Ravyts, Sneppe, Vanbrabant en Vermeersch. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET 
VERLENEN VAN EEN RECHT VAN OPSTAL OP EEN PERCEEL GROND GELEGEN TE ROESELARE  
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- de vraag van de vzw Inagro tot het verkrijgen van een opstalrecht op een perceel grond gelegen te 
Roeselare, kadastraal gekend onder Roeselare, 7de Afdeling/Rumbeke, Sectie C, deel van 
perceelnummer 717D, met een geraamde oppervlakte van 100 m², met het oog op de oprichting 
van een middelgrote windmolen; 

- het feit dat de vzw Inagro hiervoor een aanvraag tot subsidiëring kan indienen bij het Vlaams 
Energieagentschap (max 50 %) die minstens gepaard moet gaan met een onderhandse 
overeenkomst tussen de Provincie en Inagro waarin bevestigd wordt dat aan Inagro een opstalrecht 
zal worden verleend op de grond die nodig is om de windturbine te kunnen plaatsen;  

- een luchtfoto met aanduiding van de inplantingsplaats van de windmolen en het tracé van de 
leidingen; 

- het ontwerp van onderhandse overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal met bijhorende 
erfdienstbaarheden (aanleg van nutsleidingen en recht van toe- en doorgang) die later nog zal 
geformaliseerd worden in een authentieke akte; 

- het voorstel van de deputatie; 

 
 
BESLUIT: 
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Artikel 1 : Machtiging wordt verleend tot het verlenen van een recht van opstal met bijhorende 
erfdienstbaarheden aan de vzw Inagro op een perceel grond gelegen te Roeselare, kadastraal gekend 
onder Roeselare, 7de Afdeling/Rumbeke, Sectie C, deel van perceelnummer 717D, met een geraamde  
oppervlakte van 100 m², met het oog op de oprichting van een middelgrote windmolen, voor een duur 
van 15 jaar (verlengbaar), mits een jaarlijkse vergoeding van 125 EUR en tegen de overige voorwaarden 
vermeld in het ontwerp van onderhandse overeenkomst. 
 

Art. 2 : 
Het recht van opstal wordt verleend met het oog op de oprichting van een windmolen voor het leveren 
van elektriciteit aan de opstalhouder en voor demonstratieve doeleinden. 
 

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

 
 

*** 
 

Agendapunt 13 Akte nemen van de rapportering van de financieel beheerder 2018 in 
toepassing van het provinciedecreet 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 13. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen bij 1 onthouding. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, 
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, 
Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Schotte, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, 
Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vanryckeghem, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgend raadslid onthoudt zich: 
de heer Lodewyckx. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 

*** 

 
Agendapunt 14 Advies geven over de jaarrekening 2018 van Monumentenwacht West-
Vlaanderen ten behoeve van de Vlaamse overheid 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 

 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 14. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
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de dames en heren Aernoudt, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, De Reuse, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, 
Naeyaert, Pillaert, Ravyts, Schotte, Sneppe, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vanbrabant, 
Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vanryckeghem, Vermeersch en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT ADVISERING VAN DE JAARREKENING 2018 EN VAN 
HET COMMISSARISVERSLAG OVER DE JAARREKENING 2018 VAN MONUMENTENWACHT WEST-
VLAANDEREN apb 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
 het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging) en artikel 225 en volgende in het bijzonder artikel 227 

 het wetboek van vennootschappen en het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering  

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus  

 het bestuursakkoord van de Vlaamse Overheid met de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd in de 

provincieraad van 23 mei 2013  

 de statuten van het Autonoom Provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen goedgekeurd in 

de provincieraad van 23 december 2013 en wijzigingen van 28 april 2019 

 goedkeuring door de provincieraad op 26 juni 2014 van de beheersovereenkomst met 

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb  

 de wijzigingen in het provinciedecreet van 6 juli 2018 meer bepaald artikel 236-bis over de 

procedure voor de jaarrekeningen van de autonome provinciebedrijven 

 het budget 2018 en het meerjarenbudget 2018-19 van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 

goedgekeurd in de provincieraad van 26 oktober 2017 

 de vaststelling van de jaarrekening 2018 en van het commissarisverslag door de Raad van Bestuur 

op 24 april 2019 ter voorlegging aan de provincieraad en ter goedkeuring door de Vlaamse Regering 

 het voorstel van de deputatie 

 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
 
De jaarrekening 2018 conform de BBC-reglementering, van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb en 

het commissarisverslag over de jaarrekening 2018 worden positief geadviseerd om ter goedkeuring voor 
te leggen aan de Vlaamse Regering. 

 
 

*** 

De voorzitter sluit de vergadering om  16u05. 
 
 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
Geert Anthierens Christof Dejaegher 
 

____________________ 

 

 


