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INHOUDSOPGAVE 

 
 
 

I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

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

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

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

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

budget, beleidsondersteunende dataverzameling, streekontwikkeling 
 
 

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

 
 

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

VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN NIET-
CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE GEMEENSCHAPPEN 
 
 
 
GEEN VRAGEN 
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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/2019/49 

van de heer J. De Poorter (N-VA) 

van 09.09.2019 

 

Vraag betreffende het leerlingenaantal van het PTI Kortrijk 

 

Vraag: 

 

Geachte, 

 

Graag had ik volgende informatie verkregen over het leerlingenaantal PTI Kortrijk 

voor schooljaar 2017-2018, 2018-2019 en 2019-2020: 

 

- Aantal inschrijvingen? 

- Verhouding jongens/meisjes 

- Aantal leerkrachturen en leerlingenuren 

- Aantal leerkrachten, uitgedrukt in VTE 

- Aantal leerlingen per opleiding (met verhouding jongens/meisjes) 

 

Hartelijk dank om deze info te bezorgen. 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Johan De Poorter 

provincieraadslid N-VA West-Vlaanderen 
 

 

Antwoord: 

digitaal verstuurd 07.10.2019 
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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 
 
 
 
GEEN VRAGEN 
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JURGEN 
VANLERBERGHE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, INFORMATIETECHNOLOGIE, 
MOBILITEIT, LANDINRICHTING 
 
 
 
Vraag nr. S/2019/48 
van mevrouw I. Vandenbrande 
van 09.09.2019 

 

Vraag betreffende overzicht aanvragen evenementen op provinciedomeinen  
 

Vraag: 
 

Geachte gedeputeerde, 

 

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

u overwegend positief om meer evenementen in de provinciale domeinen te laten 

doorgaan op basis van concrete voorstellen. 

 

Concreet, kan er één of meerdere evenementen van deze georganiseerd worden in 

een provinciedomein en in bijzonder in het provinciedomein Lippensgoed-

Bulskampveld in Beernem (al dan niet in combinatie met lokale actoren, Westtoer, 

…) op regelmatige basis? 

 

Concrete voorstellen: 

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

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

kijker en het gastronomisch talent van onze provincie. Eventueel kan dan onze West-

Vlaamse ambassadeur, Wim Lybaert, acte de présence geven? 

 

- Een themafietstocht laten eindigen met een historisch banket in een 

provinciedomein. Storytelling op regionaal vlak kan een kapstok zijn voor toeristische 

meerwaarde. Mensen houden van verhalen. Bijvoorbeeld voor landschapspark 

Bulskampveld kan je de geschiedenis van een regio of gemeente zoals bv. Zaak De 

Zutter of de bossen van Vlaanderen, begin 20ste eeuw in Beernem laten acteren door 

een toneelgezelschap terwijl de mensen eten. Perfecte storytelling in combinatie met 

een moorddiner of een Breugelmaaltijd. 

 

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

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

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

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

definitieve locatie is nog niet toegewezen voor eind 2019: https://www.hln.be/in-de-

buurt/wachtebeke/nog-geen-deal-rond-derde-editie-music-for-life-in-

puyenbroeck~acde1f87/ 

 

Onze fractie wil proactief en volop meewerken aan deze of andere evenementen. 

 

Dank alvast om actie hierrond te ondernemen 

 
 

 
Antwoord: 
digitaal verstuurd op 07.10.2019  
 
 
 
 
  

https://www.hln.be/in-de-buurt/wachtebeke/nog-geen-deal-rond-derde-editie-music-for-life-in-puyenbroeck~acde1f87/
https://www.hln.be/in-de-buurt/wachtebeke/nog-geen-deal-rond-derde-editie-music-for-life-in-puyenbroeck~acde1f87/
https://www.hln.be/in-de-buurt/wachtebeke/nog-geen-deal-rond-derde-editie-music-for-life-in-puyenbroeck~acde1f87/
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Vraag nr. S/2019/47 
van de heer J. De Poorter 
van 09.09.2019 
 

Vraag betreffende invasieve exotische planten in de provinciedomeinen  
 

Vraag: 

 

Geachte, 

 

Planten die van nature niet voorkomen in onze streken worden aangeduid met 

de term exoten. Het voorkomen van exoten is niet per se problematisch en 

sommige van die exoten hebben zich zo ingeburgerd dat de meeste mensen ze 

niet herkennen als exoot. 

 

Denk maar aan de esdoorn (acer platanoides), de acacia (robinia 

pseudoacacia) of de fijnspar (picea abies). De meeste invasieve plantensoorten 

zijn ooit geïntroduceerd als sierplant, maar zijn dan ‘ontsnapt’ uit tuinen, 

parken of siervijvers. Het nadeel van invasieve exoten is dat ze het ecosysteem 

kunnen verstoren door het verdringen van inheemse soorten.  

 

Graag wil ik daarom een aantal vragen stellen aan de deputatie omtrent de 

bestrijding en handhaving van invasieve exotische Japanse Duizendknoop en 

invasieve exoten in het algemeen. De Japanse duizendknoop is een meerjarige 

plant met holle, stevige stengels die rood gevlekt zijn, en die lijken op bamboe. 

 

1. Welke maatregelen (al dan niet preventief) neemt de provincie opdat 

de Japanse duizendknoop het wegdek van wegen en fietspaden niet 

beschadigt en verkeersborden niet aan het zicht onttrekt?  

 

2. Kan de deputatie mij een overzicht geven van de locaties waar de 

Japanse Duizendknoop reeds zijn waargenomen en de bestrijding of 

handhavingsmaatregelen zijn genomen.  

 

3. Welke tendens (tendensen) kan men ontwaren in de verspreiding van 

de Japanse duizendknoop in onze Provincie? 

 

4. De verspreiding van Japanse Duizendknoop gebeurd vaak door 

grondverzet en grondaanvullingen. Heeft de Provinciale dienst een plan 

van aanpak om de verspreiding te voorkomen? 

 

5. Zijn er bestrijdingsplannen actief in de Provincie? Kunnen deze bezorgd 

worden? 

6. Zijn er andere invasieve exoten die de Provincie dient te bestrijden?  

 

Graag een overzicht. 

 
 

Alvast bedankt om dit te onderzoeken en voor de antwoorden. 

 

Met genegen groet, 

 

Provincieraadslid Johan De Poorter  
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Antwoord:  

digitaal verstuurd op 07.10.2019 

 

Geacht Provincieraadslid, 

 

Op uw vraag d.d. 9 september 2019 m.b.t. bestrijding en plan van aanpak van 

invasieve exotische planten in Provinciedomeinen kunnen we als volgt antwoorden: 

Vanuit de Groendienst worden momenteel geen maatregelen genomen opdat 

Japanse duizendknoop het wegdek van wegen en fietspaden zou beschadigen. Tot 

nog toe zijn hier namelijk geen problemen over bekend op provinciaal patrimonium.  

 

Door zijn opportunistische eigenschap verkiest de plant de weg met de minste 

weerstand, en dus het groeien in bermen liever dan het doordringen in verhardingen. 

Wanneer de plant echter onder stress wordt gezet of geen andere keuze heeft, is dit 

een ander verhaal. 

 

De locaties van Japanse duizendknoop worden bijgehouden in de beheerplannen. De 

locaties met Japanse duizendknoop zijn grotendeels ook terug te vinden op de 

website www.waarnemingen.be. Deze website is een breed gedragen initiatief van 

Natuurpunt en wordt voor het volledige land gevoed door diverse natuurkenners. De 

ploegen die instaan voor het beheer van de Provinciedomeinen en Groene Assen zijn 

bedreven in het herkennen van Japanse duizendknoop en alert voor plaatsen onder 

hun beheer waar de plant voorkomt. Op 20 september jl. volgden de 

domeinverantwoordelijken nog een dagopleiding over de nieuwste ontwikkelingen 

rond deze invasieve exoot. 

 

De ervaring leert dat Japanse duizendknoop uitbreidt wanneer deze onder stress 

wordt gezet. Dit kan gebeuren door zonder visie te maaien of onzorgvuldige 

bodemingrepen. Voor meer informatie verwijzen we naar het “kader voor goed 

beheer” ontwikkeld door het INBO en digitaal gratis te downloaden op 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/invasieve-duizendknoop-in-vlaanderen-een-

kader-voor-goed-beheer 

 

Er zijn bij projecten van de Groendienst geen speciale maatregelen van kracht 

betreffende bestrijding of voorkomen van verspreiding van Japanse duizendknoop. 

Door de plant bewust niet onder stress te plaatsen en te laten concurreren met 

andere planten worden de groeiplaatsen niet groter. Problemen met Japanse 

duizendknoop worden enkel in geval van ernstige overlast aangepakt. Dit gebeurt 

dan via (zeer regelmatig) maaien waarbij de plant na verloop van tijd wordt uitgeput. 

Na 15 jaar toegewijde inspanningen zien we eindelijk de eerste positieve resultaten 

op het terrein. Een andere optie die loont, is het tot bos laten ontwikkelen van de 

groeiplaatsen. De plant verdraagt immers zeer slecht de concurrentie van 

hogergroeiende struiken of bomen die het licht afnemen. 

 

Bestrijden is geen sinecure en vraagt een lange, doorgedreven opvolging. Hierbij 

worden de richtlijnen van de Vlaamse overheid gevolgd, zoals beschreven op 

volgende webpagina: https://www.ecopedia.be/pagina/een-beheeraanpak-voor-

japanse-duizendknoop-ontwerpen.  

 

Het beleid van de Provincie m.b.t. Japanse duizendknoop bestaat voornamelijk uit 

het tegengaan van de verspreiding en zo dus preventief te werken. Vooral de wortels 

en onderste stengeldelen zorgen voor kolonisatie. De rest van de stengels of het 

zaad zelf zal zich niet zo snel verspreiden, tenzij de omstandigheden uitzonderlijk 

optimaal zijn (bijv. vochtige omstandigheden op een verstoord terrein). 

http://www.waarnemingen.be/
https://www.vlaanderen.be/publicaties/invasieve-duizendknoop-in-vlaanderen-een-kader-voor-goed-beheer
https://www.vlaanderen.be/publicaties/invasieve-duizendknoop-in-vlaanderen-een-kader-voor-goed-beheer
https://www.ecopedia.be/pagina/een-beheeraanpak-voor-japanse-duizendknoop-ontwerpen
https://www.ecopedia.be/pagina/een-beheeraanpak-voor-japanse-duizendknoop-ontwerpen
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In tegenstelling tot reuzenberenklauw, vormt Japanse duizendknoop geen gevaar 

voor de volksgezondheid, wat bestrijding minder urgent maakt. Geen enkele 

invasieve exoot is verplicht te bestrijden. Een volledige lijst van dergelijke planten is 

terug te vinden via https://www.ecopedia.be/pagina/exoten. De soorten die binnen 

de Provinciedomeinen voornamelijk voor overlast zorgen zijn: Waterteunisbloem, 

Amerikaanse vogelkers, Watercrassula en Prachtframboos. 

 

Met hoogachting, 

 

 

 

 

Heidi Malengier 

Directeur Groendienst 

 

 

 

Jurgen Vanlerberghe 

Gedeputeerde voor milieu, natuur en 

landschap 

 
 
  

https://www.ecopedia.be/pagina/exoten
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Vraag nr. S/2019/46 

van de heer L. Coupillie 

van 02.09.2019 

 

Vraag betreffende distelbestrijding Provinciedomeinen & Groene Assen  

 

Vraag: 

 

Geachte gedeputeerde, 

 

Er heerst in de wetgeving in verband met distelbestrijding heden nogal wat 

verwarring.  

 

De Raad van State heeft immers in een arrest van 9 maart 2017, na een klacht 

van een natuurvereniging, de verplichte distelbestrijding onderuit gehaald.  

Anderzijds is het wel zo dat landbouwers verplicht blijven om aan distelbestrijding 

te doen en dit ten gevolge van Europese wetgeving.  

 

Los van de verwarrende wetgeving is men in het kader van de bepalingen uit het 

Burgerlijk Wetboek gehouden tot goed nabuurschap. Als men op relatief dichte 

afstand van landbouwpercelen opereert, dan moet men zorgen voor het in toom 

houden van de akkerdistel. 

 

Het is duidelijk dat het voor landbouwers ‘dweilen met de kraan open is’ als hun 

buren de distelbestrijding minder nauw nemen. 

 

Tijdens de landbouwraad van 26/08/2019 vernam ik dat landbouwers die 

landerijen gebruiken die aanpalen aan het provinciedomein ‘De IJzerboomgaard’ 

met overlast aan bloeiende distelkoppen te maken hebben vanuit het domein. Ook 

langs de Frontzateroute steken distels frequent letterlijk de kop op.  

 

Vandaar mijn vraag: 

 

1) Is er nog melding van dergelijke overlast vanuit andere Provinciale 

Domeinen en Groene Assen? 

 

2) Wordt er nog specifiek aan distelbestrijding gedaan? 

 

3) Indien zo, hoe houden domeinwachters de distelpopulatie onder controle 

nu geen gebruik meer kan gemaakt worden van herbiciden (aard, 

frequentie, tijdstip)? 

 

4) Hoe kunnen in de toekomst zulke klachten vermeden worden? 
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Antwoord: 
 
Digitaal verstuurd op 07.10.2019 
 

Geacht Provincieraadslid, 

 

Op uw vraag d.d. 2 september 2019 m.b.t. distelbestrijding kunnen we als volgt 

antwoorden: 

 

De artikelen (43 en 44) inzake distelbestrijding van het ‘Koninklijk Besluit van 19 

november 1987 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige 

producten schadelijke organismen’ zijn niet langer van kracht door Arrest nr. 

237.590 van de Raad van State van 9 maart 2017. De artikelen m.b.t. 

distelbestrijding werden immers in 1987 uitgevaardigd binnen een besluit van de 

federale overheid, terwijl reeds bij staatshervorming in 1980 natuurbescherming 

een gewestelijke bevoegdheid werd, wat maakt dat de rechtsgrond voor deze 

verplichting ontbreekt. De provincie is dus inderdaad niet langer verplicht om 

distels te bestrijden. In het bestrijden van distels in Provinciedomeinen en langs 

Groene Assen vormt goed nabuurschap de leidraad voor de Groendienst. Waar 

distels geen hinder vormen voor aangelanden of gebruikers, worden deze net als 

andere wilde planten gedoogd, met oog op hun waarde als nectar- en waardplant. 

 

Behalve uw schriftelijke vraag, werd via het kabinet van gedeputeerde Naeyaert 

een algemene melding dd. 17/07/2019 van Oscar Wullepit (Boerenbond) 

ontvangen m.b.t. provinciedomeinen Zeebos en De Gavers. Alsook bereikte het 

persbericht “Provinciaal Domein De Kemmelberg overwoekert (sic) door distels” 

dd. 3/09/2019 van Algemeen Boerensyndicaat vzw onze diensten. Verder 

bereikten recent geen concrete meldingen onze diensten. Algemeen gezien staan 

de verantwoordelijken van de verschillende ploegen die de Provinciedomeinen en 

Groene Assen beheren vlot in contact met de aangelanden. Ook aanpalende 

landbouwers weten hen direct te bereiken wanneer zij hinder ondervinden.  

 

Distels worden binnen de Provinciedomeinen en Groene Assen nog specifiek 

bestreden, met name ter hoogte van speelterreinen, ligweides en aan de grenzen 

waar aangelanden hinder (kunnen) ondervinden. Daarbij mag als openbaar 

bestuur inderdaad geen gebruik worden gemaakt van herbiciden. De distels 

worden mechanisch bestreden. Concreet worden de distels vóór de bloei gemaaid 

d.m.v. maaibalk op tractor, bosmaaier, of zeis; of uitgetrokken. De bestrijding van 

distels gebeurt zowel op eigen initiatief, vb. in speelzand rond speeltoestellen of 

waar graslandbouwpercelen benedenwinds grenzen aan het domein; of na 

melding of vraag van aangelanden. 

 

Landbouwers die hinder ondervinden op hun percelen door distels vanuit 

aangrenzende Provinciedomeinen of Groene Assen, kunnen hun concrete 

meldingen rechtstreeks doorgeven aan de provinciale Groendienst via 

domeinen@west-vlaanderen.be of 050/40 70 56.  

 

In overleg en na een eventueel plaatsbezoek met de verantwoordelijk van de 

ploeg die het respectieve patrimonium beheert, kunnen redelijke maatregelen 

worden afgesproken, in het kader van goed nabuurschap. 

 

Met hoogachting, 

 

Heidi Malengier 

Directeur Groendienst 

Jurgen Vanlerberghe 

Gedeputeerde voor milieu, natuur en 

landschap 

 

mailto:domeinen@west-vlaanderen.be


 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Schriftelijke & mondelinge vragen – Nr. 7    –    september 2019  14 
 

 

 

 

 

Vraag nr. S/2019/45 

van de heer J. Depoorter  

van 29.08.2019  

 

Vraag ivm afval storten op provinciale domeinen 

 

 

Vraag: 

 

Geachte, 

 

Op het openbaar domein van de provincie West-Vlaanderen waaronder de 

provinciedomeinen, groene assen, blauwe assen, bufferbekkens en alle 

aanhorigheden geldt onverminderd “het politiereglement voor het openbaar domein”, 

opgesteld door het provinciebestuur. 

 

We krijgen meldingen binnen dat er regelmatig afval ligt in de provinciedomeinen, 

onder meer in provinciedomein De Gavers in Harelbeke. 

 

Graad hadden we volgende vragen gesteld: 

 

- Hoe zit het handhavingsbeleid van de provincie in elkaar? Dient dit te worden 

aangepast en dient er strenger opgetreden te worden? 

 

- Kan er een overzicht bezorgd worden van het aantal overtredingen (oproepen en 

interventies) betreffende het sluikstorten en weggooien van afval, opgesplitst per 

provinciedomein (alsook de groene assen, bufferbekkens, …)? Kan er een opsplitsing 

gemaakt worden per categorie (lokale politie / federale politie / beëdigd 

toezichtpersoneel van Agentschap Natuur & Bos / bijzondere veldwachters / …).  

 

Dit voor de jaren 2016, 2017, 2018 en voorlopige cijfers 2019. 

 

- Hoeveel bijzondere veldwachters (in VTE uitgedrukt) zijn er in dienst van de 

provincie en hoe is dit verdeeld over de provinciedomeinen, groene assen, … ? Hoe 

gaan ze te werk? 

 

- Worden er bepaalde technieken toegepast om sluikstorters (bij herhaling) bij de 

kraag te vatten? 

 

- Voor het weggooien van klein afval zoals blikjes bier: Kunnen er meer preventieve 

maatregelen worden uitgewerkt zoals nudging bij afval? Uit onderzoek blijkt bij 

scholen dat er 75% minder zwerfvuil is bij het toepassen van nudging. 

 

 

Alvast bedankt om dit te onderzoeken en voor de antwoorden. 

 

Met genegen groet, 

 

Provincieraadslid Johan De Poorter  
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Antwoord: 

 

Geacht Provincieraadslid, 

 

Op uw vraag d.d. 29 augustus 2019 m.b.t. afval storten op provinciale domeinen 

kunnen we als volgt antwoorden: 

 

Het handhavingsbeleid van de provincie houdt volgende acties in. Op iedere 

sluikstorting wordt gepast geanticipeerd. Er wordt steeds een proces-verbaal 

opgemaakt bij betrapping op heterdaad (ongeacht aard van afval) of bij onbekenden 

indien het gaat om landbouw- of industrieel of gevaarlijk afval. Bij sluikstorten van 

groen- en huishoudelijk afval door onbekenden wordt steeds overgegaan tot 

onmiddellijke opruiming en geen proces-verbaal opgemaakt, omdat dit weinig nut 

heeft. Bij handhaving wordt onderscheid gemaakt tussen sluikstort en zwerfvuil: 

zwerfvuil wordt achtergelaten door reguliere bezoekers, af en toe wordt dergelijk 

iemand op heterdaad betrapt; de persoon wordt aangesproken en aangemaand om 

het betreffend zwerfvuil op te rapen en mee te nemen of in een nabije vuilnisbak te 

gooien. De voorrang wordt hier dus gegeven aan sensibilisering.  

 

De bijzondere veldwachters van de provincie zijn géén interventiedienst; bij –zeer 

zeldzame- telefonische melding van sluikstorting wordt zo vlug als mogelijk ter 

plaatse gegaan, rekening houdend met de aard en de grootte van het sluikstort.  

 

Het aantal processen-verbaal opgemaakt door bijzondere veldwachters wegens 

sluikstorten in de provinciedomeinen/groene assen zijn:  

2016: 2 

2017: 3 

2018: 3 

2019: 1 (tot op 25/09/19) 

 

Cijfers van politiediensten en Agentschap Natuur en Bos dienen bij deze instanties 

opgevraagd te worden. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal bijzondere veldwachters in 

dienst van de provincie: 

  
VTE beëdigd VTE in opleiding of 

beëdigingstraject 

Sectie uitbating en toezicht 3 2 

Brigade Palingbeek 2 1 

Brigade De Gavers 2 3 

Brigade Bergelen 4 
 

Brigade Bulskampveld 3 
 

Brigade Tillegem 1 1 

Brigade Zwin 1 
 

Brigade d’Aertrycke 1 1 

 

Enkel de personeelsleden van de Sectie Uitbating en Toezicht zijn voltijds 

tewerkgesteld als bijzondere veldwachter (medewerker handhaving en toezicht). De 

beëdigde personeelsleden van de groenbrigades doen occasioneel toezicht 

(versterking sectie uitbating en toezicht) tijdens de weekends en op feestdagen; zij 

zijn allen tewerkgesteld in hoofdfunctie als domeinchef, brigadier-ploegbaas of 

geschoold arbeider binnen de Groendienst.  

 

De beëdigde personeelsleden van de brigade De Gavers worden bijna uitsluitend 

ingezet in dit domein tijdens het zomerseizoen in functie van de algemene veiligheid. 
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De modus operandi van de bijzondere veldwachters is uitvoerig beschreven in de 

presentatie in bijlage. 

 

De bijzondere veldwachters zijn niet gemachtigd voor het toepassen van bijzondere 

technieken voor het betrappen van sluikstorters. 

 

Er wordt reeds ingezet op meerdere preventieve maatregelen m.b.t. zwerfvuil. Reeds 

meermaals werd deelgenomen aan campagnes van “mooimakers”. Tijdens het 

toezicht wordt verder ingezet op sensibilisering. Ook worden infoborden, banners en 

vuilnisbakken geplaatst in functie van noodzaak en opportuniteit.  

 

Met hoogachting, 

 

 

 

 

Heidi Malengier 

Directeur Groendienst 

 

 

 

Jurgen Vanlerberghe 

Gedeputeerde voor milieu, natuur en 

landschap 
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I.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken werd en waarop 
laattijdig werd geantwoord 
 
 
 

Laattijdige vraag gericht aan gedeputeerde S. Lahaye-Battheu 
 
Vraag nr. S/2019/43 
van dhr. M. Tavernier (Groen) 
van 18.07.2019 
 

Vervolgvraag betreffende uitbouw en een gebiedsdekkend wandelnetwerk > 

 

Vraag:  

 

Geachte,  

 

Bij het behandelen van het voorstel voor uitbouwen van gebiedsdekkend 

wandelnetwerk in de provincieraad van februari, was het financieel aspect één 

van de argumenten om dit niet goed te keuren.  

 

Ik ga er dan ook van uit dat er een raming opgemaakt werd om de kostprijs 

van dit voorstel in te schatten.  

 

Ik wil dan ook graag weten wat de geraamde kostprijs is voor het realiseren 

van een gebiedsdekkend wandelnetwerk over het hele grondgebied van de 

provincie.  

 

Vriendelijke groeten,  

 

Maarten Tavernier 

Provincieraadslid Groen 
 
 

Antwoord: 

 
Digitaal & laattijdig verstuurd op 26.09.2019  
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I.3. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken is en waarop nog niet 
werd geantwoord 
 
 
-  
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II. MONDELINGE VRAGEN 

 

Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. 
26.09.2019 
 

 

 

 

Vraag nr. M/2019/52 

van mevrouw Justine Hollevoet 

 

Autohandelslint N32 

Mevrouw Justine Hollevoet, Sp.a-raadslid, verwijst naar het op 29 maart 2013 in de 

provincieraad goedgekeurde provinciaal RUP over het autohandelslint N32 tussen 

Menen en Roeselare. De bedoeling van dit RUP was om enerzijds komaf te maken 

met de overlast door de vele autohandelaars die zonder vergunning aanwezig waren 

op deze weg en anderzijds om enige uniformiteit in het bedrijfsleven te krijgen. Er 

werd een periode van vijf jaar voorzien zodat alle handelaars zich in orde konden 

stellen met de wetgeving.  

 

Het raadslid geeft aan dat een goede vijf jaar later vanuit de regio signalen worden 

gekregen dat niet goedgekeurde plaatselijke ondernemingen worden gestart zonder 

zich iets aan te trekken van de ruimtelijke wetgeving of de milieuwetgeving. Het 

raadslid stelt dat de gouverneur het met haar eens zal zijn dat moet worden 

vermeden opnieuw af te glijden naar de toestand van voor het jaar 2013. Het is in 

eerste instantie aan de lokale besturen en de politie om controles te doen. Maar een 

gecoördineerde aanpak is in deze echt noodzakelijk volgens mevrouw Hollevoet. Het 

traject van de N32 loopt namelijk over verschillende grenzen van steden en 

gemeenten, maar ook over verschillende grenzen van politiezones en 

burgemeesteroverleggen. Mevrouw Hollevoet vraagt als de gouverneur in dit dossier, 

via zijn ambt, een rol kan opnemen en op welke manier snel en adequaat een 

oplossing kan worden gevonden. 

 

Antwoord 

 

De heer Carl Decaluwé, gouverneur, bevestigt dat er klachten zijn en geeft aan zich 

bij een aantal diensten te hebben bevraagd. Hij deelt mee dat er maandelijks wordt 

gecoördineerd en de klachten ter plaatse worden onderzocht door de ambtenaren, in 

aanwezigheid van specifiek opgeleide inspecteurs van de politie die onderlegd zijn in 

de materie ruimtelijke ordening en milieu. De gouverneur wil ook duidelijk maken dat 

het stallen van voertuigen meestal geen vergunningsplichtige activiteit is. Er moet 

inderdaad gekeken worden naar de problematiek van de ruimtelijke ordening zegt de 

gouverneur. Zijn diensten hebben, na opvraging, geen weet van inbreuken die 

gerelateerd zijn aan de autohandel.  

 

De omgevingsvergunningen die recent werden afgeleverd aan bedrijven in deze 

sector waren bovendien vergunningen met hoge standaarden betreffende 

architectuur en beeldkwaliteit, zegt de gouverneur. De recentste bevond zich in de 

Meensesteenweg, zijnde Expo Cars. Dit bedrijf kreeg een toelating om een showroom 

uit te breiden. Iedereen is bereid om zijn medewerking te verlenen. Als er specifieke 

klachten zijn, moet de behandeling hiervan evenwel via de lokale politie gebeuren. 

Volgens de informatie die de gouverneur kreeg, wordt er maandelijks met de 

specialisten gecontroleerd. Hij veronderstelt dat men zijn werk doet en als een 



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Schriftelijke & mondelinge vragen – Nr. 7    –    september 2019  20 
 

 

 

 

overtreding wordt vastgesteld, men een pv opmaakt en de zaak probeert in orde te 

brengen. Meer kan hij als gouverneur niet doen. Op basis van deze informatie is er 

voorlopig vanuit de functie van de gouverneur geen nood tot coördinatie op dat vlak, 

besluit de gouverneur zijn antwoord. 

 

Repliek 

Mevrouw Hollevoet repliceert dat een aantal concrete gevallen zullen bekeken 

worden met de lokale politiezone.  

 

 

Vraag nr. M/2019/53 

van de heer Maarten Tavernier 

 

Geurhinder 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, deelt mee dat er de afgelopen zomer in 

Wervik wat commotie was omtrent de lozing van blauw gekleurd afvalwater in een 

oude Leie-arm, afkomstig van een pigmentfabriek die op grondgebied van Frankrijk 

staat. Het is niet de eerste keer dat dit wordt vastgesteld. Het is ook niet de enige 

klacht over het bedrijf zegt de heer Tavernier. Er zijn al jarenlang problemen met 

geurhinder. Het raadslid zegt dat de gouverneur bij deze problematiek is betrokken, 

als coördinator van de grensoverschrijdende relaties en de contacten met de Franse 

overheden.  

 

De eerste vraag die volgens de heer Tavernier gesteld moet worden is als de 

vaststelling die gebeurd is inderdaad een overtreding van de Franse wetgeving 

(wetgeving die niet helemaal gelijk loopt met de Belgische wetgeving). Indien het 

effectief om een overtreding volgens de Franse wetgeving gaat, vraagt de heer 

Tavernier welke stappen werden ondernomen om hier tegen op te treden. Gezien het 

om een problematiek gaat die al jaren aansleept vraagt het raadslid als er enige 

vooruitzicht is op een definitieve oplossing voor dit probleem.  

 

 

Antwoord 

 

De heer Carl Decaluwé, gouverneur, zegt dat de problematiek van de milieuklachten 

afkomstig van de pigmentfabriek in Comines niet nieuw is. De gouverneur werd 

hiermee een eerste maal geconfronteerd naar aanleiding van een schrijven van de 

stad Wervik in december 2015. Vanuit zijn functie als gouverneur heeft hij dit toen 

overgemaakt aan zijn toenmalige collega de heer Cordait. Nadien zijn er nog een 

aantal klachten gewest. De gouverneur heeft deze klachten telkens per briefwisseling 

en ook in mondelinge contacten overgemaakt aan de préfets. Het eerste concrete 

antwoord dat hij heeft gekregen dateert van 17 augustus 2016. Vanuit het de 

secretaris-generaal van les Affaires Régionales werd toen een stand van zaken 

gegeven en werd beloofd om enkel zaken te doen.  

 

De gouverneur herhaalt de maatregelen die toen werden genomen. De bevoegde 

Franse diensten hebben inspectie in het betrokken bedrijf uitgevoerd. Een 

inspectierapport werd opgesteld en een actieprogramma uitgewerkt. Een technische 

studie zou nog uitgevoerd worden en de bevoegde Franse diensten zouden toezien 

op de uitvoering van de acties door het bedrijf en de secretaris-generaal zou de 

gouverneur verder op de hoogte houden. Dit is inderdaad allemaal gebeurd zegt de 

gouverneur. Ondertussen kwamen in 2016 en 2017 opnieuw klachten. In 2017 zelfs 

meerdere keren.  

 

De Franse autoriteiten zijn dit telkens opnieuw gaan bekijken. In 2018 ontving de 

gouverneur geen klachten. Hij veronderstelde dat alles in orde was. Maar in 2019 

werden er, zoals de heer Tavernier terecht aanhaalt, opnieuw klachten geformuleerd. 
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Op 5 augustus 2019 werd dan vanuit de diensten van de gouverneur een schrijven 

opgesteld aan de préfet om te vragen deze klachten opnieuw te laten onderzoeken. 

De préfet heeft op 29 augustus 2019 geantwoord dat men het dossier zal 

onderzoeken en de gouverneur op de hoogte zal brengen van verdere evolutie. De 

gouverneur geeft aan voorlopig de resultaten van het onderzoek af te wachten. Het 

onderzoek zal moeten uitwijzen als de Franse milieuwetgeving al dan niet wordt 

overtreden en wat tegen deze overtreding ondernomen zal worden. De gouverneur 

heeft hierover nog geen schriftelijke verklaringen ontvangen. Volgende week ziet hij 

de préfet Lalonde voor andere dossiers. Hij zal de klachten ook nog eens persoonlijk 

aan de préfet overmaken, in de hoop dat spoedig duidelijkheid wordt gekregen.  

 

De bekommernis van Wervik en de heer Tavernier is ook de zijne zegt de 

gouverneur. De gouverneur herhaalt dat het om een kwestie gaat die zich in het 

buitenland afspeelt. Desondanks zal de gouverneur toch proberen om de druk hoog 

te houden om concrete stappen en maatregelen te laten nemen. 

 

 

Repliek 

 

De heer Tavernier dankt de gouverneur, in naam van de betrokken buurtbewoners, 

voor de aandacht voor dit dossier. Hij hoopt dat de recente stappen die ondernomen 

worden, meer effect hebben dan deze in 2015. Blijkbaar heeft dan toch het actieplan 

dat toen werd opgemaakt niet het gewenste effect gehad in dit dossier. 

 

 

Vraag nr. M/2019/54 

van de heer Piet Vandermersch 

 

Droogte zomer 2019 

 

De heer Piet Vandermersch, Open Vld-raadslid, wijst op het feit dat door het grijze 

en natte weer van de afgelopen dagen men zou vergeten dat er terug een 

uitzonderlijke en hete droge zomer was dit jaar. Landbouwers zullen 2019 helaas 

herinneren als de droogste zomer met de extreemste temperatuur uit de 

geschiedenis vanaf de waarnemingen. De afgelopen jaren is men gewoon geworden 

aan droge warme zomers. Desalniettemin is het grote verschil met vorige jaren, dat 

er wat neerslag betreft heel grote regionale verschillen zijn, aldus de heer 

Vandermersch. De neerslagkaart op het scherm zal dit duidelijk maken op basis van 

cijfers van een hobby meteoroloog. Het raadslid wil graag de toestand van Dadizele 

en omstreken aankaarten. De reeds uitzonderlijke zomer van 2018 kende een 

maximum temperatuur van 38,2 graden met een neerslaghoeveelheid van 92 liter 

gedurende de zomerperiode 21 juni tot en met 21 september. 2019 kent een 

maximum temperatuur van 41,2 graden met een neerslaghoeveelheid van 39,6 liter 

van 21 juni tot 21 september.  

 

Dit is nog niet de helft van de neerslag van vorig jaar. Was 2018 kurkdroog, dan is 

2019 in de benedenhoek van West-Vlaanderen een woestijn zegt het raadslid. De 

gouverneur heeft met de droogtecommissie in de vakantieperiode enkele 

beslissingen genomen die wellicht noodzakelijk waren, maar voor de landbouwers 

drastische gevolgen hebben voor hun opbrengst. De heer Vandermersch heeft hierbij 

enkele vragen. Waren er verschilpunten of gelijkenissen met 2018, vooral in de 

waterstanden. Ten tweede vraagt hij naar de toekomstige rol van de gouverneur in 

verband met het Rampenfonds.  

 

Dit Rampenfonds wordt gedeeltelijk opgeheven en er moet door de landbouwers een 

verzekering worden afgesloten. Echter tot 2025 zou er toch nog een Rampenfonds 

aanwezig zijn voor diegenen die zich gedeeltelijk verzekeren. Tot slot wil de heer 
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Vandermersch aandringen bij de deputatie om de eerste commissie toch te laten 

plaatsvinden tijdens de vakantiemaanden. Hij zegt dit vorig jaar reeds geopperd te 

hebben. Het is één van de belangrijkste taken van de provincie en net in die periode 

komt de commissie drie maanden niet samen. Een ander voorstel van het raadslid 

luidt om de leden van de eerste commissie die hierin geïnteresseerd zouden zijn toe 

te voegen aan de droogtecommissie. 

 

De voorzitter komt tussen en zegt dat aandringen geen vraag is. 

 

  



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Schriftelijke & mondelinge vragen – Nr. 7    –    september 2019  23 
 

 

 

 

Antwoord 

 

De heer Carl Decaluwé, gouverneur, bedankt de heer Vandermersch voor de vraag 

en voor de presentatie die volgens hem alles zegt. En dat is maar de toestand van 

augustus 2019, aldus de gouverneur. De gouverneur bevestigt dat het in de 

westhoek veel droger is dan in de rest van Vlaanderen. Dit werd reeds vanuit de 

droogtecommissie vastgesteld. De cijfers die de heer Vandermersch toont zijn 

volgens de gouverneur zeer erg. De gouverneur is tevreden dat het raadslid ook 

erkent dat de droogteperiode in 2019 erger is dan deze in 2018. En nog erger dan in 

2017. Het is reeds het derde jaar op rij dat de westhoek en grote stukken van West-

Vlaanderen getroffen zijn door droogte. De waterbeperkende maatregelen stopten in 

2018 reeds op 13 september. Op vandaag, in 2019, zijn de captatieverboden spijtig 

genoeg nog altijd van kracht zegt de gouverneur. Eén van de andere elementen die 

ook enorm in het oog springt is de verzilting in de kustpolders.  

 

Dit is nog altijd een derde van het totale grondgebied van de provincie. Deze 

verzilting was in september erger dan in augustus. Deze verzilting is een probleem 

benadrukt de gouverneur. Vaak stelt men dat het waterpeil min of meer in orde is en 

vraagt men dan aan de gouverneur waarom captatie niet wordt toegelaten. Meestal 

is de oorzaak de problematiek van verzilting.  Blauwalgen zijn ook een probleem bij 

de het capteren. Alles wordt complexer en spijtig genoeg ook langduriger. De 

gouverneur bevestigt dat er sterke regionale verschillen zijn, zelfs binnen de 

provincie West-Vlaanderen. Men heeft nog nooit maatregelen moeten nemen naar 

het oosten toe, meer bepaald naar de Blankenbergse polders, omdat daar voldoende 

water is, verduidelijkt de gouverneur. 

 

Deze zomer is het provinciaal droogteoverleg een paar keer samen gekomen deelt de 

gouverneur mee. De droogtecommissie op het Vlaamse niveau kwam iedere 

maandag samen met de laatste stand van zaken. Elke keer heeft men geprobeerd 

om te zoeken naar alternatieve waterbronnen en mee gezocht naar oplossingen. Zo 

werd recent door de gouverneur de captatie op de Mandel en de Gaverbeek opnieuw 

mogelijk gemaakt. Waarschijnlijk zal dit evenwel niet voldoende zijn zegt de 

gouverneur, maar hij heeft geen andere keuze als het niet regent. Er heerst bij de 

bevolking een misvatting dat twee dagen regen al voldoende is. Op basis van de 

rapporten die de gouverneur nu binnen krijgt zou het weken en weken aan een stuk 

moeten regenen om de situatie min of meer onder controle te krijgen. De 

gouverneur zegt dat de heer Tavernier terecht aanhaalde dat augustus warmer was 

dan gemiddeld en het om de derde hittegolf van het jaar ging. Dit is vrij uniek zegt 

de gouverneur. Ook de afvoer van de waterwegen is bijzonder traag geworden. In 

bijvoorbeeld de Ijzer kwam het al tot een stilstand. Omdat er geen afvoer was, is er 

geen beweging, komen er blauwalgen, komt er verdamping, zakken de peilen en 

komt er verzilting. Ook de grondwaterstanden zijn sinds juli systematisch aan het 

dalen. De gouverneur geeft mee dat de grondwaterstanden in feite nooit hersteld zijn 

sedert 2017. Er is een permanente achterstand. Om alles opnieuw op een normale 

situatie te krijgen, moet het weken en maanden gezapig regenen.  

 

Volgende week vindt een taskforce van de droogtecommissie plaats in Brussel en 

gaat de gouverneur opnieuw luisteren. De gouverneur denkt dat er tijd aan de 

waterlopen en polders moet gegeven worden om zich ook wat te herstellen. Het is 

niet omdat het peil plotseling weer wat beter is, dat men opnieuw iedereen op het 

water kan loslaten. Alle bronnen van water opnieuw laten leegtrekken kan niet de 

bedoeling zijn zegt de gouverneur. Hij heeft evenwel volledig begrip voor de situatie 

waar de landbouwers op vandaag inzitten.  

 

De gouverneur wil ook de boodschap meegeven dat voortdoen alsof er niets aan de 

hand is, naar de toekomst toe, geen optie is. Misschien is de provincie West-

Vlaanderen inderdaad wat strenger dan andere provincies, maar West-Vlaanderen is 
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dan ook de landbouwprovincie bij uitstek met een agrofood complex. De gouverneur 

zegt op middellange en lange termijn te denken om de landbouw zo goed als 

mogelijk door deze crisis te leiden. Nu onbeperkt oppompen toelaten is voor de 

gouverneur geen oplossing.  

 

Men zal zichzelf schade toebrengen. Vanaf dat het kan zal men deze maatregelen 

met groot plezier versoepelen, aldus de gouverneur. De gouverneur had er daarnet 

nog een gesprek over met de gedeputeerde van landbouw die de landbouwbelangen 

meer dan hard verdedigt. Men moet evenwel ook kijken naar meer dan de 

landbouwbelangen als dusdanig stelt de gouverneur. Wat captatie betreft blijft alles 

zoals het is. Men wacht nu op de rapporten van volgende week.  

 

Wat het Rampenfonds betreft bevestigt de gouverneur dat er een belangrijke 

wijziging is opgetreden, er is een overgangsperiode van vijf jaar. Er zijn een vijftal 

belangrijke verzekeringsinstanties die daar willen op inspelen. Dit zal evenwel niet 

gratis zijn zegt de gouverneur. In deze periode zullen bepaalde landbouwers 

misschien inzien dat het blijven telen van bepaalde gewassen in deze structurele 

slechte omstandigheden weinig zin heeft en dat men naar de toekomst toe zal 

moeten nadenken over hoe het anders aan te pakken. Dit is de verantwoordelijkheid 

van de landbouwsector zelf, vandaar dat een overgangsperiode van vijf jaar werd 

voorzien. Wat de rol van de gouverneur in deze zal zijn weet de gouverneur op 

heden niet. Men is immers nog de uitvoeringsbesluiten aan het schrijven. 

Waarschijnlijk wacht men vanuit de kanselarij op de nieuwe regering en minister om 

uiteindelijk ook die besluiten te nemen.  

 

Wat betreft de vraag van de heer Vandermersch inzake het samenroepen van de 

eerste commissie antwoordt de gouverneur dat dit niet zijn bevoegdheid is. Hij laat 

dit over aan de wijsheid van de deputatie. De gouverneur wil duidelijk zeggen dat 

met de eerste commissie samen te roepen het probleem niet opgelost zal zijn. De 

gouverneur geeft aan een droogtecommissie bij zich te hebben waarin onder meer 

de boerenbond, ABS, Natuurpunt, alle Vlaamse administraties en de dienst 

Waterlopen zetelen. Dat is een groot gezelschap waar de gedeputeerde van 

landbouw altijd naast de gouverneur zit en nu en dan eens moeten worden 

ingetoomd omdat hij te veel voor de landbouw opkomt zegt de gouverneur. Met deze 

samenstelling van de droogtecommissie probeert men naar het algemeen belang als 

dusdanig te kijken. Het is uiteindelijk de gouverneur die beslist als er een 

captatieverbod komt. Het provinciebestuur heeft op dat vlak geen bevoegdheid. De 

knelpunten en problematiek omtrent droogtebestrijding en overstroming zijn gekend. 

De gouverneur stelt vast dat men op vlak van droogtebestrijding en overstroming 

ook op provinciaal niveau hard werkt. Dit is evenwel maar één van de actoren. 

Iedereen zal een tandje moeten bij steken. Voor een stuk de Vlaamse overheid, 

maar zeker ook de landbouwers zelf.  

 

De provincie West-Vlaanderen heeft als landbouwprovincie zeker het één en ander te 

verdedigen op middellange termijn, besluit de gouverneur. 

 

Repliek 

De heer Vandermersch dankt voor het uitvoerig antwoord en het begrip van de 

gouverneur. Maar toch zou hij willen vragen om de geïnteresseerden van de eerste 

commissie die met landbouw te maken heeft, bij de droogtecommissie te betrekken 

of toch een nauwe band te smeden zodat alles snel heen en weer wordt 

gecommuniceerd. 

 

 

Vraag nr. M/2019/55 

van mevrouw Martine Vanbrabant 
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Web for work zorgsector: de taal spreken is niet nodig 

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

arbeidskrapte in de zorgsector welig tiert en groeit aan door demografische 

ontwikkelingen. Er is een toenemende complexiteit van de zorgnoden en een negatief 

beeld over de werkdruk zegt mevrouw Vanbrabant. In de provincie West-Vlaanderen 

behoort 85 % van de werkzoekenden tot een specifieke doelgroep die niet altijd even 

makkelijk aan de slag raakt. Anderstaligen met een migratieachtergrond zijn, 

wanneer zij hier legaal verblijven en aan de gevraagde kwaliteitscriteria 

beantwoorden, voor het raadslid welkom in de zorg.  

 

Maar dat betekent niet dat deze mensen de taal niet goed moeten spreken en de 

zorgbehoevenden enkel maar hoeven aan te voelen, aldus het raadslid. Zoals 

duidelijk gemaakt wordt in deze campagne is zorg te belangrijk om half werk te 

leveren. Er moet wel degelijk worden ingezet op taalvaardigheid volgens mevrouw 

Vanbrabant. Taal en kennis openen vele deuren. Indien men als vreemdeling in een 

gastland komt, dan wordt men veronderstelt de taal van het land te spreken, zeker 

wanneer men degelijk werk wilt uitoefenen stelt mevrouw Vanbrabant. Het raadslid 

vraagt aan de gedeputeerde wat zijn visie is op de campagne van Web for work. Is 

de gedeputeerde het ermee eens dat de zorgverstrekker alleen de patiënt moet 

aanvoelen, zonder dat er ook maar enige mogelijkheid tot conversatie tot stand kan 

komen, besluit het raadslid haar vraag. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, hoopt dat door de vraag van mevrouw 

Vanbrabant geen kolossaal misverstand wordt gecreëerd. Een misverstand, die toch 

als het geen misverstand zou zijn, van een bedenkelijk allooi is. De campagne waar 

het raadslid naar verwijst is inderdaad een campagne die er naar streeft om mensen 

die vandaag tot een doelgroep behoren die moeilijk op de arbeidsmarkt plaats 

vinden, een plek te geven in deze arbeidsmarkt. In sectoren waar 

werkgeversinstellingen schreeuwen naar bijkomende arbeidskrachten, aldus het 

raadslid.  

 

De gedeputeerde wil duidelijk maken dat wanneer men spreekt van doelgroepen, 

men het dan niet alleen heeft over mensen met een migratieachtergrond. Dan heeft 

men het ook over mensen die heel laag geschoold zijn of over mensen met een 

handicap. De gedeputeerde denkt dat het raadslid verkeerd geïnformeerd is. Zij 

verwijst naar één klein onderdeel van een vademecum waarin er sprake is van een 

persoon die doof is. Deze dove persoon zegt niet alles te kunnen horen, maar wel de 

noden van de senioren aan te voelen en zo iets nuttigs kan doen voor de 

maatschappij. Het gaat helemaal niet over mensen die geen taal willen leren, maar 

mensen die omwille van een fysieke handicap niet bij machte zijn om zich op een 

deftige manier op taalkundig vlak uit te drukken, benadrukt de gedeputeerde.   

 

De gedeputeerde zegt dat het niet nodig is om een welbepaalde politiek van mensen 

die geen Nederlands kennen en die hierdoor geen plaats zouden hebben, door te 

duwen. Het gaat in de campagne misschien om iemand die in een West-Vlaamse 

gemeente is geboren, maar die een handicap heeft. En persoon die dankzij deze 

campagne toch aan een job kan raken.  

 

De gedeputeerde vindt dat het raadslid zich beter moet laten informeren. Hij hoopt 

dat de inhoud van deze vraag een misverstand is en hoopt dat hij duidelijk was met 

zijn antwoord. De campagne staat bovendien ook bol van voorbeelden van mensen 

met een migratieachtergrond die de taal kennen en nu in ons land werken. Deze 

campagne is er voor gemaakt om mensen aan te zetten om de Nederlandse taal 

machtig te zijn.  
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Repliek 

Mevrouw Vanbrabant, dankt de gedeputeerde voor zijn antwoord. 

 

 

Vraag nr. M/2019/56 

van mevrouw Gerda Schotte 

 

Provinciemagazine PREUS 

Mevrouw Gerda, Groen-raadslid, zegt dat het provinciemagazine Preus een tweede 

maal in de bus is gevallen. Dit niet alleen bij haar, maar bij elk gezin in de provincie. 

In januari van dit jaar stelde zij aan de provincieraad enkele vragen n.a.v. het eerste 

nummer. De gedeputeerde antwoordde toen dat het voorlopig bij één nummer zou 

blijven, men dit zou evalueren en in de commissie zou bespreken. Nu is er een 

tweede nummer, maar van een evaluatie of een bespreking in de commissie heeft 

mevrouw Schotte niet gehoord. Het eerste nummer werd op 649.000 exemplaren 

gedrukt en kostte 153.000 euro. Wanneer en hoe is het eerste nummer geëvalueerd 

vraagt het raadslid. Wat was het resultaat van deze evaluatie en is hierover een 

rapport beschikbaar. Hoe komt het dat als deze evaluatie er al is geweest, deze niet 

op een commissievergadering werd besproken zoals door de gedeputeerde werd 

vooropgesteld. Hoeveel heeft het tweede nummer gekost en zijn er nog meer 

nummers gepland. Met welke periodiciteit wil de deputatie dit communicatiemiddel 

inzetten. Wat beoogt men eigenlijk te bereiken, besluit mevrouw Schotte haar 

vragen. 

 

De voorzitter komt tussen en zegt dat het de bedoeling is dat mevrouw Schotte de 

volledige tekst van haar vraagstelling indient. Hij verwijst hierbij naar de afspraken 

die hierover in het bureau werden gemaakt.  

 

 

Antwoord 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, bevestigt dat hij heeft gezegd dat het 

magazine Preus moet worden geëvalueerd. Eén nummer is echter niet voldoende om 

te weten of dit een goede vorm van communicatie is zegt de gedeputeerde. Er zullen 

drie nummers verschenen zijn vooraleer naar de commissie wordt gegaan met een 

evaluatie van dit communicatie instrument. Er is een eerste vorm van evaluatie 

gebeurd over het eerste nummer. Hieruit blijkt dat de links van de webpagina’s die in 

het magazine terug te vinden zijn, vaker werden bezocht. Via sociale media waren er 

ook heel wat reacties op het tijdschrift. Een andere reactie was dat de verdeling van 

het eerste magazine zeker niet perfect was verlopen, aldus de gedeputeerde. Er is 

ondertussen een tweede nummer verschenen, dit nummer werd op een andere 

manier verdeeld. Het tweede nummer heeft 134.000 euro gekost, exclusief btw. Er 

volgt nog één nummer dat vanaf 4 november wordt verspreid. De gedeputeerde 

denkt in de commissie van januari een verslag te kunnen uitbrengen omtrent de 

evaluatie van dit communicatiemiddel in de totale communicatiestrategie. 

 

Repliek 

 

Het doet mevrouw Schotte plezier dat de evaluatie er zal komen, weliswaar na drie 

nummers. Misschien was de gedeputeerde bij de vorige vraag in januari wat 

optimistisch om reeds na één nummer te kunnen evalueren. Mevrouw Schotte zegt 

de evaluatie in januari af te wachten om te weten als een vervolg aan het magazine 

zal worden gebreid.  
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Vraag nr. M/2019/57 

van de heer Reddy De Mey en mevrouw Martine Vanryckeghem 

IKWV 

 

Vraag nr. M/2019/58 

van de heer Kristof Pillaert en mevrouw Lies Laridon 

Brexit 

 

Vraag nr. M/2019/59 

van de heer Kristof Pillaert 

Subsidies provincie rendez-vous hotel 

 

Vraag nr. M/2019/60 

van mevrouw Els Kindt 

Blauwalgen 

 

Vraag nr. M/2019/61 

van de heer Jan Van Meirhaeghe 

Nog meer samenwerking in de Zwinstreek 

 

 

Vraag nr. M/2019/57 

van de heer Reddy De Mey en mevrouw Martine Vanryckeghem 

IKWV 

 

Vraag 

 

De heer Reddy De Mey, Vlaams Belang-raadslid, zegt dat door de verplichte 

uittreding van de provincie uit de intercommunales de provincie niet langer deel kan 

uitmaken van het IKWV. Dat is geen nieuws. De vorige en huidige deputatie hebben 

altijd beklemtoond dat dit niet betekende dat men de redders niet meer zou steunen. 

Zo is er voor 2019 weer 250.000 euro voorzien. Dat staat in de budgetnota die nog 

in de raad moet worden besproken en goedgekeurd. 

 

Verder is er ook een bijdrage van de andere partners, meer bepaald de 

kustgemeenten, de privésponsors en de Vlaamse overheid. De kustgemeenten doen 

hun best en betalen de werkingskosten, de 4.000 personeelsleden en spelen ook een 

rol bij de opleiding. Ze hebben er ook belang bij en halen inkomsten uit het toerisme. 

 

De privésponsors zijn een ander probleem. Tot op heden gaat het om 11 wagens van 

Isuzu die door de reddingsdiensten worden gebruikt en voor acht jaar lang de mooie 

kledij van AXA. Het is echter algemeen gekend dat AXA in de problemen zit en dat er 

sprake van is dat de bank wordt opgezegd. De man die acht jaar lang voor de 

redders via AXA de PR is geweest om voor de kledij te zorgen is van functie 

veranderd en werkt nu voor Bpost. Ondertussen heeft de heer De Mey gelezen dat er 

al plannen zijn van een andere sportieve sponsor en plannen van Crelan om AXA 

over te nemen. De vraag is of zij ook nog ruimte zullen hebben om, naast alle andere 

sporten die ze subsidiëren, ook nog aan de kustredders te denken. 

Het belangrijkste echter is de Vlaamse overheid. De schrik bij de intercommunale 

IKWV in verband met het uittreden van de provincie uit de intercommunale was van 

die aard dat aan alle West-Vlaamse parlementairen is gevraagd om hierover een 

brief te richten aan de betrokken minister, met vraag om de bijdrage van 120.000 

euro van de Vlaamse overheid niet te laten vallen. De minister heeft hierop een wat 

vreemd antwoord gegeven en gezegd dat de provincie West-Vlaanderen blijkbaar 

geen geld heeft voor de kustredders maar wel geld stopt in een rendez-vous hote.l  
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De heer De Mey zegt dat de belangrijkste stakeholder in dit gegeven, naast de 

kustgemeenten en de provincie, de Vlaamse overheid is, die ook verantwoordelijk is 

voor alles wat zich afspeelt tussen het strand en de laagwaterlijn. Daar horen ook de 

redders bij. Hij vraagt of het dan ook niet eerder de taak is, zelfs de plicht, van de 

Vlaamse overheid om het subsidiëren van de redders op zich te nemen. 

 

Mevrouw Martine Vanryckeghem, Open VLD-raadslid, zegt dat haar vraag over 

hetzelfde onderwerp gaat. Het is ook dezelfde vraag die de laatste jaren in het 

halfrond van de provincieraad steeds is teruggekomen, meer bepaald of de provincie 

de IKWV zal blijven ondersteunen. De jaarlijkse provinciale dotatie van 250.000 euro 

blijkt voor de organisatie van zeer groot belang te zijn om in een voldoende kwaliteit 

te kunnen blijven voorzien. Tot op heden heeft de provincie dat bedrag jaarlijks 

betaald.  

 

Vanuit Vlaanderen werd 120.000 euro bijgelegd, wat neerkomt op de helft van de 

provinciale bijdrage. Van oudsher was de provincie West-Vlaanderen een belangrijke 

partner binnen de intercommunale IKWV. Door de hervorming van de provincies 

moest de provincie West-Vlaanderen verplicht uit deze intercommunale uittreden. 

Maar volgens Vlaanderen is de provincie wel nog goed genoeg om de factuur te 

blijven betalen. Toch laat de provincie het IKWV niet in de steek zolang Vlaanderen 

haar verantwoordelijkheid niet neemt. Het siert de huidige deputatie om meteen 

duidelijk te hebben gecommuniceerd dat de provincie West-Vlaanderen voor 2020 

voor het IKWV opnieuw 250.000 euro heeft voorzien in de budgetnota, om zo de 

veiligheid van de Vlaamse kust en haar badgasten te blijven garanderen. 

Mevrouw Vanryckeghem vraagt welke houding de provincie in de toekomst zal 

aannemen en of er overleg wordt gepland eens de nieuwe Vlaamse regering 

geïnstalleerd is. 

 

 

Antwoord 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, dankt beide vraagstellers. In de 

vragen zelf zaten al heel wat antwoorden. Als bevoegde gedeputeerde wil mevrouw 

Lahaye-Battheu benadrukken dat over het dossier al heel veel is gezegd en 

geschreven en ze betreurt dat een soort van politiek spel wordt gespeeld met de 

redders als pasmunt. Iedereen kent de context van het dossier, namelijk de 

afslanking van de provincies die ervoor heeft gezorgd dat de provincies niet langer in 

intercommunales mogen zetelen. De provinciale bijdrage in het IKWV is 250.000 

euro, meer dan het dubbele van Vlaanderen, dat sinds 2011 een bedrag van 120.000 

euro bijdraagt. De bijdragen dienen voornamelijk voor de aankoop en het onderhoud 

van het reddersmateriaal. Hierbij mag men ook de bijdragen van de kustgemeenten 

niet vergeten, voor een totaal van 4 miljoen euro, voornamelijk voor de lonen van de 

redders. Ook de sponsors zijn belangrijk en mevrouw Lahaye-Battheu wijst erop dat 

zij over AXA niets kan zeggen omdat zij over de problematiek niet op de hoogte is. 

 

Wat de chronologie van het dossier betreft heeft de intercommunale er, in het kader 

van de budgetbesprekingen, bij de provincie op aangedrongen om duidelijkheid te 

krijgen. Vanuit de provincie is onmiddellijk gecommuniceerd dat de provincie de 

redders niet zal laten vallen maar dat de intercommunale in eerste instantie 

Vlaanderen voor haar verantwoordelijkheid moet stellen. Eind juli is de zaak opnieuw 

in de aandacht gekomen, waarbij mevrouw Lahaye-Battheu heeft meegedeeld dat 

Vlaanderen bevoegd en verantwoordelijk is. Het redden van personen aan zee is een 

exclusieve Vlaamse bevoegdheid.  

 

Sommigen bepleiten om ter luidst de afschaffing van de provincies, maar als er 

facturen moeten worden betaald is men niet te beroerd om die vanuit Vlaanderen 

toch naar de provincie te blijven sturen. Begin augustus heeft mevrouw Lahaye-
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Battheu een brief gericht aan de voorzitter van het IKWV, de burgemeester van 

Blankenberge, om ook aan haar te vragen bij de bevoegde Vlaamse minister tussen 

te komen. Begin september volgde dan de communicatie van Vlaams minister Weyts, 

met verwijzing naar dossiers die niets ter zake deden. Eind vorige week is er in het 

kader van het overleg van de gouverneur met de kustburgemeesters een schrijven 

gericht aan minister Weyts, de heer Jambon, minister Crevits en mevrouw Rutten en 

mevrouw Lahaye-Battheu citeert uit de brief van de gouverneur en de verenigde 

kustburgemeesters: “De voorzitter van de intercommunale IKWV en de 

kustburgemeesters uiten hun bezorgdheden over de toekomst van de 

kustreddingorganisatie tijdens het veiligheidsoverleg kustburgemeesters. De 

relevantie en effectiviteit van de intercommunale aan onze Vlaamse kust staat buiten 

kijf. De uitvoering van de Vlaamse interne staatshervorming laat niet toe dat de 

provincie zich engageert binnen de werking van de intercommunales. Het redden van 

personen aan zee is een exclusieve Vlaamse bevoegdheid. Het ligt dan ook in de lijn 

van de verwachting dat de Vlaamse overheid een financieel engagement opneemt 

zodat een sterk functionerende organisatie kan voortbestaan”. Einde citaat. In de 

brief wordt ook de vraag gesteld om de noodzakelijke middelen voor ondersteuning 

te voorzien vanaf 2021.  

 

Mevrouw Lahaye-Battheu besluit en zegt vast te stellen dat iedereen aan hetzelfde 

zeel trekt. De provincie laat de redders niet vallen. Ook in de begroting voor 2020 is 

er een toelage voorzien van 250.000 euro. Ze bedankt alle redders voor hun inzet 

tijdens de voorbije zomer. Hun belang kan niet genoeg worden benadrukt. Sinds de 

oprichting van het IKWV in 1982 vonden er tijdens de openingsuren van de redders 

geen incidenten met dodelijk afloop plaats binnen de bewaakte zones aan de kust. 

Dit gegeven is belangrijk om eens te benadrukken. De provincie laat de redders niet 

vallen maar vindt wel dat de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid moet 

opnemen en beter moet doen dan wat ze nu doet.  

 

Ze ziet dan ook uit naar de nieuwe Vlaamse minister die voor deze materie bevoegd 

zal zijn en hoopt dat er mogelijkheid zal zijn om hem/haar in de eerste dagen te 

leren kennen zodat het dossier opgelost geraakt. 

 

Repliek 

 

De heer De Mey zegt dat de redders blij zijn met de provinciale ondersteuning en hij 

hoopt dat, wie ook de bevoegde Vlaamse minister wordt, hij of zij zal begrijpen dat 

de verantwoordelijkheid voor de Vlaamse kust bij de Vlaamse overheid ligt en dat de 

Vlaamse overheid ook financiële plichten heeft. 

Mevrouw Vanryckeghem zegt dat volgens het relaas van mevrouw Lahaye-Battheu 

het er naar uit ziet dat Vlaanderen haar verantwoordelijkheid tegen 2021 zal 

opnemen. Ondertussen heeft het provinciebestuur toch wel mooi de 

kustreddingsdienst gered. 

 

 

Vraag nr. M/2019/58 

van de heer Kristof Pillaert en mevrouw Lies Laridon 

Brexit 

 

Vraag 

 

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, zegt dat begin april 2019 het 

provinciebestuur van West-Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen een oproep 

deden om een Brexit-actieplan op te stellen en te bespreken. De uitvoering van het 

plan wordt gebudgetteerd op 250 miljoen euro, waarvan het grootste deel zou 

worden verkregen van Europa. Het plan is tweeledig. Ten eerste roept West-

Vlaanderen de hogere overheden op om bij de Europese commissie aan te dringen op 
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een specifiek Europees Brexitfonds. Daarnaast wil de POM West-Vlaanderen starten 

met de oprichting van een West-Vlaams Fonds voor Regionale Reconversie. In dat 

eigen fonds wil West-Vlaanderen 80 miljoen euro mobiliseren vanuit verschillende 

kanalen, zowel provinciaal, Vlaams als federaal. Mogelijk is men slechts enkele 

weken verwijderd van een al dan niet harde Brexit. In deze wereld is enkele weken 

eigenlijk morgen. De N-VA-fractie had dan ook van de deputatie graag een stand van 

zaken vernomen en de heer Pillaert vraagt hoever het staat met het Brexit-actieplan. 

 

Mevrouw Lies Laridon, CD&V-raadslid, zegt dat haar vraag gelijkaardig is. 

Gedeputeerde De Bethune heeft voor de zomer terecht de alarmbel geluid in verband 

met de Brexit. Tijdens de zomermaanden zijn de bedrijven enkel nog meer ongerust 

geworden, ook door de nieuwsberichten van de afgelopen dagen over hetgeen zich in 

het Britse parlement afspeelt. Mevrouw Laridon had dan ook graag een stand van 

zaken vernomen over het actieplan. 

 

Antwoord 

 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat de raadsleden terecht informeren 

naar en aandringen op actie binnen het Brexit-dossier. Het blijft de overtuiging van 

de heer de Bethune dat de impact, niet alleen van de Brexit maar ook van de 

wereldhandel en het groeiend protectionisme, op een zeer open economie zoals wij 

die kennen, zeer zwaar zal zijn. Desondanks zijn er momenteel vanuit de hogere 

overheden weinig indicaties dat ze effectief met antwoorden op de proppen komen 

en gehoor geven aan de vraag om maximaal op dat soort problemen te anticiperen. 

Als voorbeeld verwijst de heer de Bethune naar het Europees Fonds dat bij sluiting 

van grote bedrijven tussenkomt om de herallocatie van medewerkers in andere 

ondernemingen en economische sectoren te bevorderen.  

 

Alle studies die zijn verschenen duiden aan dat een Brexit, hetzij hard of zacht, een 

zware impact zal hebben op alle regio’s die voornamelijk op Groot-Brittannië zijn 

aangewezen, en ruimer dan dat, op het Gemenebest en het netwerk van landen die 

traditioneel in het verleden met Engeland samen werkten. Men blijft daar een stuk 

achterwege.  

 

Vandaar heeft de provincie heel duidelijk gezegd dat een aantal maatregelen moeten 

worden genomen op het vlak van de arbeidsmarkt, herstel van de competitiviteit van 

de West-Vlaamse bedrijven en de export. Men moet ervoor zorgen dat, indien er 

markten zouden verloren gaan, er ter compensatie andere markten kunnen worden 

verkend en ingehaald. Dat is voor West-Vlaanderen zeer concreet. 

 

Wat de stand van zaken van het dossier betreft wijst de heer de Bethune erop dat 

vorige week in de Stuurgroep GTI West-Vlaanderen een bedrag is uitgetrokken van 5 

à 6 miljoen Europese middelen om in te zetten op een groter adaptatievermogen van 

de werknemers als ze morgen worden geconfronteerd met het verlies van hun job 

ingevolge markten die zakken en bedrijven die moeilijker exporteren vanuit West-

Vlaanderen en om heel specifiek acties te gaan ontwikkelen in de richting van de 

Brexit en het verwerven van nieuwe markten.  

Zeebrugge kan ook worden uitgespeeld als een poort voor bedrijven uit het 

Gemenebest die in het continent zouden willen investeren.  

 

Vandaag wordt dit alles uitgewerkt in het kader van een globaal actieplan. 

Ondertussen wordt ook alles in het werk gesteld om de middelen te groeperen en 

wordt er blijvend druk uitgeoefend op de Brusselse contreien en de Europese 

commissie om hier werk van te maken. De provincie is ook in contact met de 

autoriteiten van het Noorden van Franrijk, Nord Pas de Calais, Département du Nord, 

Région Nord de France en de provincie Zeeland om te kijken in welke mate naar de 

Europese commissie toe de druk grensoverschrijdend kan worden verhoogd. 
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Repliek 

 

De heer Pillaert wijst erop dat de Brexit een zeer zware impact op West-Vlaanderen 

zal hebben. Men spreekt van 11.000 jobs voor West-Vlaanderen en over 220 miljoen 

euro. De ‘sense of urgency’ is zeer groot en daarvan is ook de gedeputeerde zich 

bewust. Het gaat te traag en dat ligt zeker niet alleen aan de mensen die rond de 

tafel zitten. De heer Pillaert roept op om, hetzij via de POM, hetzij via de commissie, 

de raad op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen in het dossier. 

Mevrouw Laridon zegt tevreden te zijn met de stand van zaken en ze hoopt dat het 

lukt om via de GTI de oproep te lanceren zodat concrete middelen kunnen worden 

ingezet. 

 

 

Vraag nr. M/2019/59 

van de heer Kristof Pillaert 

Subsidies provincie rendez-vous hotel 

 

Vraag 

 

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, zegt dat zijn tweede vraag van die 

orde is dat ze veel minder impact zal hebben dan zijn vorige vraag. Toch had de N-

VA-fractie wat meer informatie verkregen. Minder dan een jaar geleden was er in de 

raad wat tumult omdat de provincie subsidies zou verlenen aan ‘Domaine 10’ in 

Middelkerke. Het provinciebestuur meldde echter prompt dat de subsidies on hold 

werden geplaatst omdat het hotel niet voldeed aan de criteria om extra 

overnachtingen te genereren. Nu blijkt dat de deputatie in zitting van 29 mei 2019 

toch goedkeuring heeft gegeven om 20.000 euro subsidie te verlenen dit hotel. De 

heer Pillaert vraagt of mevrouw Lahaye-Battheu wat meer uitleg kan geven over het 

onderzoek dat de provincie rond dit dossier heeft gevoerd. 

 

Antwoord 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, dankt de heer Pillaert voor de vraag 

en zegt dat ze zich over het dossier heeft moeten informeren, want het dossier kent 

een voorgeschiedenis en heeft ondertussen ook al wat stof doen opwaaien. De 

procedure was dat het dossier kadert in het reglement ‘Logies van de toekomst’. In 

de zitting van de deputatie van 19 oktober 2017 werd, op basis van een aantal 

maatstaven, een subsidie toegekend aan 39 logies. Voorafgaand aan de beslissing 

van de deputatie was er in september 2019 een expertencommissie samengekomen. 

In die commissie zetelden ook heel wat provincieraadsleden, zowel uit de 

meerderheid als uit de oppositie. Vanuit Westtoer werd een lijst voorgesteld met de 

logies die eventueel in aanmerking kwamen voor de subsidie. Er was per categorie 

een voorstel uitgewerkt op basis van punten en de commissie moest een bepaald 

advies uitbrengen. In de vergadering van 22 september 2017 is het dossier ‘Domaine 

10’ ook voorgekomen. Het dossier werd positief geadviseerd en de deputatie heeft op 

19 oktober 2017 ook de goedkeuring verleend aan deze beslissing. 

 

In 2018 is dan beslist om de subsidie on hold te zetten omdat het logies niet in orde 

was met de voorschriften van het Vlaams Logiesdecreet. Het decreet bepaalt immers 

dat logies niet mogen worden aangeboden voor minder dan eén nacht. Zodra de 

deputatie hiervan op de hoogte was, is er aan de uitbaatster een aangetekend 

schrijven gestuurd om haar daarop te wijzen en om haar aan te manen. Naar 

aanleiding van de brief heeft de uitbaatster er uiteindelijk voor geopteerd om zich in 

orde te stellen met het decreet en aan alle formaliteiten die door het decreet worden 

opgelegd te voldoen. De procedure is in feite met Vlaanderen gevoerd, meer bepaald 

de Dienst Kwaliteit van Toerisme Vlaanderen heeft eén en ander onderzocht en er is 
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een Vlaamse logiesadviseur ter plaatse gegaan die verschillende contacten heeft 

gehad met de uitbaatster en heeft uitgelegd wat er moest gebeuren om in orde te 

zijn met het logiesdecreet. Cruciaal is ook het feit dat de deputatie in februari 2019 

een mail heeft ontvangen van Toerisme Vlaanderen waarin staat, en mevrouw 

Lahaye-Battheu citeert: “We zijn op de hoogte van het dossier. Na verschillende 

contacten met de uitbaatster hebben wij haar voor de keuze gesteld om ofwel te 

kiezen voor een logies met dagverhuur, en bijgevolg alle promotie van hotel te 

verwijderen, of te voldoen aan het decreet. Uiteindelijk heeft de uitbaatster gekozen 

om zich in regel te stellen met onze wetgeving”. 

 

Op 19 februari 2019 heeft Toerisme Vlaanderen de aanmelding ontvangen met de 

nodige documenten en na nog eens bijkomende checks ter plaatse op 4 maart werd 

‘Domaine 10’ officieel aangemeld als hotel bij Toerisme Vlaanderen. 

 

De deputatie heeft toen vastgesteld dat er geen juridische basis meer was om de 

subsidie niet toe te kennen, waardoor de uitbetaling dan uiteindelijk is gebeurd.  

 

Repliek 

De heer Pillaert zegt ook op onderzoek te zijn geweest, weliswaar zonder een 

plaatsbezoek. De subsidie is toegekend op basis van het West-Vlaamse reglement 

‘Logies van de toekomst’. Het klopt dat hieraan nog andere voorwaarden verbonden 

zijn voor Toerisme Vlaanderen en dat die voorwaarden pas nadien zijn ingevuld. In 

de subsidieaanvraag was er ook sprake van het feit dat koppels met 

relatieproblemen in het hotel terecht kunnen voor begeleiding met een 

relatietherapeut. Dat was een voorwaarde om de subsidie te verkrijgen en die 

voorwaarde is ondertussen verwijderd. Om die reden is de N-VA-fractie er nog niet 

volledig van overtuigd dat de subsidie terecht is goedgekeurd.  

 

 

Vraag nr. M/2019/60 

van mevrouw Els Kindt 

 

Blauwalgen 

 

Vraag 

 

Mevrouw Els Kindt, fractievoorzitter CD&V, zegt dat naar aanleiding van de extreme 

weersomstandigheden de raad ondertussen al heel wat kennis heeft opgedaan over 

het droogteverhaal. De provincie doet heel wat inspanningen om aan dit probleem 

tegemoet te komen. Onlangs is een watermakelaar aangeworven die straks samen 

met de raad van Bestuur van Inagro mee bezint over deze ernstige problematiek. 

Ondertussen gingen landbouwers gretig op zoek om toch maar het nodige vocht voor 

hun vruchten te kunnen vinden. Op een bepaald moment werd het captatieverbod 

uitgebreid over gans West-Vlaanderen en mocht er enkel nog uit de bevaarbare 

waterlopen worden gecapteerd en de onbevaarbare waterlopen van de 

Oostkustpolder en de Nieuwe Polder van Blankenberge, mits de nodige 

vergunningen. Op dat moment doken de blauwalgen op. Als er weinig of geen 

stroming op een waterloop of vijver zit bestaat bij warm weer de kans dat 

blauwalgen beginnen te bloeien. Ze vormen een blauwgroene soms roodbruine 

olieachtige laag op het water en houden gezondheidsrisico’s in voor mens en dier. Als 

de olieachtige laag op het water dikker wordt en het wier dichter op elkaar drijft 

sterven de blauwwieren af en komen er giftige stoffen vrij die schadelijk kunnen zijn 

voor mens en dier. Omwille van dit risico wordt bij de vaststelling van een 

blauwalgenbloei vaak een captatieverbod ingesteld, waardoor landbouwers geen 

water meer mogen gebruiken om hun vee te drenken of hun gewassen te beregenen. 

Deze maatregel kan een serieuze economische impact hebben. 
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Mevrouw Kindt vraagt of het opportuun is om onderzoek te voeren hoe de 

blauwalgen kunnen worden vermeden zodat een captatieverbod in de toekomst kan 

worden vermeden en de landbouwers niet meer in de problemen komen. 

 

Antwoord 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, beaamt dat de zomer voor landbouwers al 

meerdere jaren een frustrerende periode is. Het moet ongelooflijk frustrerend zijn 

om je vruchten te zien kapotgaan, de zoektocht naar water te moeten beginnen en 

te moeten vaststellen dat het niet lukt. Waar er dan wel nog kansen zijn om water te 

capteren, voornamelijk in de bevaarbare waterlopen, komen de blauwalgen de 

captatie dan onmogelijk maken. Het was in eerste instantie op de bevaarbare 

waterlopen.  

Het probleem met de blauwalgen bestaat erin dat ze bij afbraak een bepaalde gifstof, 

microcystine, gaan produceren. De norm die is vastgelegd omtrent de aanwezigheid 

van microcystines in het water is 1 microgram per liter. Als die norm aanwezig is 

wordt een verbod tot captatie ingevoerd door de beheerders van de betreffende 

waterlopen. De norm is gebaseerd op de WHO-richtlijnen die ook in Nederland 

worden toegepast. Sommige vragen zich wel af of deze norm ook altijd de juiste 

norm is en of het kwaad kan om bijvoorbeeld dergelijk water aan groenten in open 

lucht te geven die nog lange tijd op de velden zullen staan. Daarom is er een project 

opgestart, samen met ILVO, om daarover uitsluitsel te krijgen. 

 

De remediëring van blauwalgen op grote bevaarbare waterlopen is geen eenvoudige 

zaak. Enerzijds ligt de oplossing in het toevoegen van zuurstof en beweging aan het 

water. Er zijn ook tegenstrijdige wetenschappelijke berichten over hoe je blauwalgen 

kunt bestrijden die bijvoorbeeld meegeven dat beweging in bepaalde situaties dan 

weer slecht is omdat je de blauwalgen dan verder gaat verspreiden. In dat verband 

is er heel wat onduidelijkheid. Samen met experts moet verder worden onderzocht 

hoe blauwalgen beter onder controle kunnen worden gebracht. 

 

Repliek 

 

Mevrouw Kindt dankt de heer Naeyaert voor het antwoord en zegt blij te zijn om te 

vernemen dat er al een project loopt in samenwerking met ILVO. Ze gelooft ook dat 

er in dat verband een taak is weggelegd voor de onderzoekers bij Inagro.  
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Vraag nr. M/2019/61 

van de heer Jan Van Meirhaeghe 

 

Nog meer samenwerking in de Zwinstreek 

 

Vraag 

 

De heer Jan Van Meirharghe, N-VA-raadslid zegt maandag te hebben vernomen dat 

Westtoer met Waalse en Frans-Vlaamse partners het grensoverschrijdende project 

‘Ruralité’ heeft opgestart. Het wil toeristische ondernemers in de landelijke 

grensstreek stimuleren om nieuwe initiatieven te nemen, onder meer door 

buitenlandse studiereizen, workshops en individuele begeleiding aan te bieden. 

 

De heer Van Meirhaeghe zegt dat hij als inwoner van Damme weet dat aan de 

noordelijke grens van de provincie momenteel ‘De Week van de Zwinstreek’ loopt. 

De Zwinstreek is een uniek en eveneens grensoverschrijdend gebied met prachtige 

natuur, rijk aan erfgoed en historie en met een veelzijdig aanbod van streek- en 

hoeveproducten. De uitbreiding van het Zwin, het verlengen van de Internationale 

Dijk en de lopende tv-serie ‘Grenslanders’ lokken nog meer toeristen naar de 

Zwinstreek. 

 

In maart 2018 keurde de deputatie het projectvoorstel ‘Zwinstreek zonder grenzen’ 

van Euregio Scheldemond goed, een project getrokken door Raakvlak en in 

samenwerking met de gebiedsgerichte werking van de provincie en Stichting 

Cultureel Erfgoed Zeeland. Het project legt sterk de nadruk op erfgoed en 

cultuurhistorie, met onder meer de historische geografie van de Zwinstreek, een 3D-

visualisatie van de Middeleeuwse havens Monikkerede en Hoeke, met de bedoeling 

de recreatieve en landschappelijke beleving van de streek te verhogen. 

In februari 2019 beslist de deputatie een studieopdracht tot het bepalen van de 

gebiedsidentiteit en verhaallijnen voor vermarkting en productontwikkeling in functie 

van toerisme en recreatie in de grensoverschrijdende Zwinstreek toe te kennen aan 

een bureau uit Rotterdam. In dit verband is er samenwerking met de gemeenten en 

steden Damme, Knokke-Heist, Sint-Laureins, Maldegem en Sluis en Toerisme Oost-

Vlaanderen en de provincie Zeeland. Vanuit de provincie West-Vlaanderen stuurt 

men ook hier weer leden van de gebiedsgerichte werking, het Zwin Natuur Park en 

Westtoer. 

 

De heer Van Meirhaeghe vraagt of het geen tijd is om van de grensoverschrijdende 

Zwinstreek ook een regio te maken naar analogie met de Kust, de Westhoek, het 

Brugs Ommeland, Leistreek en Meetjesland, met aan het hoofd een coördinator die 

eigenlijk een regiomanager zou moeten zijn. Voorts wijst de heer Van Meirhaghe 

erop dat hij niet alle projecten heeft opgesomd, en vraagt hij wat er gerealiseerd is 

van het project ‘Zwinstreek zonder grenzen’ dat in mei 2019 een finaliteit had.  

Tot slot vraagt hij of Westtoer grensoverschrijdende initiatieven zoals in Frans 

Vlaanderen voorziet, bijvoorbeeld nieuwe fietsroutes die rekening houden met 

erfgoed, geschiedenis en natuur, en of Westtoer ook daar de horeca en de lokale 

ondernemers zal ondersteunen zoals aan de zuidgrens. 

 

Antwoord 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, dankt de heer Van Meirharghe en 

zegt dat ze uit het uitvoerig antwoord de kernpunten zal halen en de uitgebreide 

versie op papier aan de heer Van Meirhaeghe zal bezorgen. 

 

Westtoer is de Zwinstreek erg genegen. De streek is een belangrijk deelgebied van 

het Brugse Ommeland, maar er zijn nog andere deelgebieden zoals Bulskampveld, 

Oudlandpolder, de boscomplexen rond Brugge en Torhout. Het is niet de bedoeling 
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om die regio’s verder te gaan opdelen of te saucissoneren. Op de vraag of dit een 

aparte regio kan worden wordt op vandaag niet positief geantwoord. 

 

Westtoer wil wel verder inzetten op het ontwikkelen en promoten van de 

grensoverschrijdende Zwinstreek. De Zwinstreek omvat hoofdzakelijk twee 

gemeenten, Knokke-Heist en Damme. Het zit te paard tussen twee regio’s, de Kust 

en het Brugse Ommeland, en beide regiomanagers zitten daarvoor op geregelde 

tijdstippen samen.  

De Studieopdracht is een eerste belangrijk gegeven van zaken die Westtoer voor de 

streek doet. De opdracht zal ertoe leiden verhaallijnen uit te werken voor de regio.  

 

De opdracht wordt momenteel uitgevoerd door bureau ‘The Missing Link’ en is een 

initiatief van de gebiedsgerichte werking, in samenwerking met de betrokken 

gemeenten. De bedoeling is om vijf verhaallijnen te ontwikkelen voor de 

grensoverschrijdende regio. Deze verhaallijnen zullen ook de kapstokken zijn voor de 

verder ontwikkeling en gebruikt worden om de communicatie te voeren. Daarnaast 

moet het bureau ook tien concrete projectvoorstellen uitwerken. 

 

Een tweede element is de ontwikkeling van een nieuw strategisch beleidsplan voor 

het Brugse Ommeland. Westtoer is aan die taak begonnen en het is de bedoeling om 

in de loop van 2021 daarmee te landen. De Zwinstreek zal ook in dit plan een 

belangrijke plaats innemen. 

In 2021 plant Westtoer een grote tentoonstelling in het Zwin Natuur Park over 

verdwenen Zwinhavens, onder impuls van de universiteit van Gent en de gouverneur 

van West-Vlaanderen. 

 

Tenslotte komt er in 2021 ook een nieuwe grensoverschrijdende fietsroute die de 

diverse buitensites zoals Sint Anna ter Muiden, de twee verdwenen haventjes en 

Damme met elkaar zal verbinden. 

 

Er is ook een vorm van overleg en samenwerking tussen de steden en gemeenten 

Damme, Knokke-Heist, Maldegem, Sint-Laureins en Sluis. Zij komen zowel 

bestuurlijk als ambtelijk samen in het Zwinregio overleg. Dit platform wordt ook 

gebruikt om initiatieven met de grensgemeenten te bespreken. 

 

Wat de realisaties van het project ‘Zwinstreek zonder grenzen’ betreft verwijst 

mevrouw Lahaye-Battheu naar het antwoord op papier dat ze onmiddellijk zal 

bezorgen. 

 

In verband met de vraag van wat er wordt voorzien aan grensoverschrijdende 

initiatieven wijst ze erop dat Westtoer de ontwikkelingen voor de nieuwe 

programmaperiode Interreg IV, Vlaanderen-Nederland van dichtbij opvolgt. Er 

werden al verschillende projectvoorstellen ingediend voor eens manwerking tussen 

de provincie West-Vlaanderen en de provincie Zeeland. Deze voorstellen werden door 

het secretariaat niet weerhouden en er is de hoop dat er in de volgende periode wel 

ruimte zal zijn voor de projecten die voor deze streek worden ingediend. Vorige week 

was er een eerste evenement ‘Funding the future’, waar de toekomstige 

samenwerking Vlaanderen en Nederland aan bod kwam. Een eerste oproep voor 

projecten zal worden gelanceerd begin 2021. Westtoer volgt de verdere 

ontwikkelingen op en bekijkt welke mogelijkheden er zijn voor een toekomstige 

samenwerking. Als er een mogelijkheid bestaat om een project als ‘Ruralité’ in te 

dienen zal Westtoer hier graag op ingaan. 

 

 

Repliek 
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De heer Van Meirhaeghe dankt mevrouw Lahaye-Battheu en hij meent dat zowel de 

provincie als Westtoer de streek zeer genegen zijn. Hij zegt een stuk van mening te 

verschillen met de gedeputeerde over het feit dat, dankzij zijn unieke 

eigenschappen, het de bedoeling zou moeten zijn om van de Zwinstreek een aparte 

streek te maken. Het gaat echter in de 36eode richting en als groot-Nederlander kan 

hij dat alleen maar ondersteunen. 

 

*** 


