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PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  
 
Vergadering van donderdag 24 oktober 2019 
 

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

 

Zijn aanwezig: Dejaegher Christof (Raadslid), voorzitter; 
Aernoudt Wim (Raadslid), Bekaert Simon (Raadslid), Buyse Filip, Bruynooghe Arnold, 
Coupillie Luc (Raadslid), Croes Claude (Raadslid), De Klerck Patrick (Raadslid), De Mey 
Reddy, De Poorter Johan (Raadslid), Decleer Hilde (Raadslid), Dejaeghere Veerle 
(Raadslid), Dumarey Anthony (Raadslid), Hollevoet Justine (Raadslid), Kindt Els 
(Raadslid), Laridon Lies (Raadslid), Lodewyckx Herman (Raadslid), Moerman Bieke 
(Raadslid), Pillaert Kristof (Raadslid), Schotte Gerda (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), Vannieuwenhuyze Luc 
(Raadslid), Vansteenkiste Jo, Willems Tom (Raadslid), leden; 
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, NAEYAERT Bart, VANLERBERGHE Jurgen, 

gedeputeerden 
 
Zijn verontschuldigd: Vanryckeghem Martine (Raadslid), lid 
 
 
 

*** 
 
OPENBAAR 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

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

- De raadsleden kunnen de beleidsrapporten ter voorbereiding van de budgetbesprekingen tijdens 

de maand november verkrijgen aan het onthaal. 

 
Op de banken: 

- Amendement op AP 12 
Goedkeuren van het kader voor het aangaan van leningen door middel van een marktbevraging 
(Ingediend door raadslid Maarten Tavernier) 

- Amendement op AP 14 
Machtiging verlenen aan de deputatie om de leningen te herschikken en om lange 
termijnbeleggingen uit te voeren 
(Ingediend door raadslid Maarten Tavernier) 

 
 
 

*** 
 

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

*** 
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Agendapunt 2 Verlenen van machtiging tot het verlenen van een recht van opstal op een 
gedeelte van de Vloethemveldzate (tussen Diksmuidse Heirweg en Vloethemveld) te 
Zedelgem 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  

De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET 
VERLENEN VAN EEN RECHT VAN OPSTAL OP EEN GEDEELTE VAN DE VLOETHEMVELDZATE 
(TUSSEN DIKSMUIDSE HEIRWEG EN VLOETHEMVELD) TE ZEDELGEM 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

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

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

- de vraag van het Agentschap voor Natuur en Bos tot het verkrijgen van een opstalrecht op een 
gedeelte van de voormalige militaire spoorweg ‘Vloethemveldzate’ (tussen Diksmuidse Heirweg en 
Vloethemveld) te Zedelgem, kadastraal gekend onder Zedelgem, 1ste afdeling, sectie A, zonder 
nummer (met gereserveerd individueel perceelsidentificatienummer 422A P0000), met het oog op de 
inrichting en het beheer van dit gedeelte van de Vloethemveldzate in de geest van de beschrijving in 

het onthaal-, beheer- en bestemmingsplan van het Vloethemveld; 
- het opmetingsplan; 
- een ontwerp van onderhandse overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal die later nog zal 

geformaliseerd worden in een authentieke akte; 
- het voorstel van de deputatie; 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 : Machtiging wordt verleend tot het verlenen van een kosteloos recht van opstal aan het 
Vlaams Gewest, Agentschap voor Natuur en Bos, op een gedeelte van de voormalige militaire spoorweg 
‘Vloethemveldzate’ (tussen Diksmuidse Heirweg en Vloethemveld) te Zedelgem, kadastraal gekend onder 
Zedelgem, 1ste afdeling, sectie A, zonder nummer (met gereserveerd individueel 
perceelsidentificatienummer 422A P0000), met een oppervlakte volgens meting van 98a 11ca, voor een 
duur van 20 jaar (verlengbaar) en tegen de overige voorwaarden vermeld in het ontwerp van 
onderhandse overeenkomst. 
 

Art. 2 : 
Het verlenen van een recht van opstal gebeurt om reden van openbaar nut, nl. met het oog op de 
inrichting en het beheer van voormeld gedeelte van de Vloethemveldzate in de geest van de beschrijving 
in het onthaal-, beheer- en bestemmingsplan van het Vloethemveld. 
 
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 
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Vastgoedcodex en uitvoeringsbesluiten, om de Provincie te vertegenwoordigen en namens deze op te 
treden in de authentieke akte met betrekking tot het in artikel 1 beschreven onroerend goed. 
 
Art. 4 : 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 

 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 3 Verlenen van machtiging tot het ruilen van gronden te Brugge voor de 
uitbreiding van 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 3. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET RUILEN 
VAN GRONDEN TE BRUGGE VOOR DE UITBREIDING VAN HET PROVINCIAAL DOMEIN 
TILLEGEMBOS  

 
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 goedkeuring van de ruilovereenkomst door de deputatie in zitting van 18 juli 2019; 
- Het feit dat deze gronden worden geruild voor de uitbreiding van het provinciaal domein 

Tillegembos; 
- De ontwerpakte + opmetingsplan voor het ruilen van grond te Brugge, 26ste afdeling, sectie A, nr. 

239 F P0000 (voorheen deel van 239d) met een oppervlakte van 2476m² tegen grond gelegen te 

Brugge, 26ste’ afdeling, sectie A, nr. 239 E P0000 (voorheen deel van 239c) met een oppervlakte van 
1041m² mits een opleg te betalen door de andere partij van 20.223 EUR;  

- Het schattingsverslag; 
- Het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot het ruilen van grond te Brugge, 26ste afdeling, sectie A, nr. 239 F P0000 
met een oppervlakte van 2476m² tegen grond gelegen te Brugge, 26ste’ afdeling, sectie A, nr. 239 E 
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P0000 met een oppervlakte van 1041m² mits een opleg te betalen door de andere partij van 20.223 
EUR. 
 
Art. 2: 
Deze ruil geschiedt om reden van openbaar nut, nl. ter uitbreiding van het provinciaal domein 
Tillegembos.  
 
Art. 3: 

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

*** 
 

Agendapunt 4 Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Oostende ter uitbreiding 
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 4. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  

De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT 
AANKOOP VAN EEN PERCEEL GROND TE OOSTENDE TER UITBREIDING 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 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 van een perceel grond gelegen langs de Duinenstraat te Oostende en 
palend aan het provinciedomein Raversyde; 

- Het schattingsverslag; 
- Het liggingsplan;  
- Het ontwerp van akte voor de aankoop van een perceel grond gelegen te Oostende, 11de afdeling, 

sectie A, perceelnummer 172g, met een kadastrale oppervlakte van 140m² tegen de prijs van 2500 

EUR;  
- Het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot aankoop van een perceel grond gelegen te Oostende, 11de afdeling, sectie 
A, perceelnummer 172g, met een kadastrale oppervlakte van 140m², tegen de prijs van 2500 EUR.  
 
Art. 2: 
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Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. ter uitbreiding van het provinciedomein 
Raversyde.  
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 

*** 

 
Agendapunt 5 Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) 
betreffende de opdracht voor werken: Zedelgem - realisatie van fietsvoorzieningen in de 
Diksmuidse Heirweg en de Brugse Heirweg 
 
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 Luc Coupillie, N-VA-raadslid, merkt op dat zijn fractie dergelijke realisaties steeds goedgekeurd 

heeft. Hij wenst iedereen die aan dit project heeft meegewerkt te feliciteren en in het bijzonder de dienst 
mobiliteit. Hij stipt aan dat het een erg complex dossier was. Het traject Aartrijke-Brugge is voor fietsers 
één van de gevaarlijkste in West-Vlaanderen. Door dit project zal daar nu een eind aan komen. 
 
De heer Coupillie wenst wel nog een aandachtspunt te formuleren. Aan weerszijden van het traject komt 
men in woonkernen. Fietsers komen van een heel goed fietspad terecht op een stuk met veel 
gemotoriseerd verkeer. Hij vraagt aan de gedeputeerde om de gemeente Zedelgem aan te manen om 
fietssuggestiestroken te voorzien in het begin van die kernen. Dat zou resulteren in een heel goed en 
veilig fietspad van Ichtegem tot Brugge. En mits wat kleine bijkomende aanpassingen zou er zelfs een 
veilig fietspad zijn van Koekelare tot Brugge. 
 
Vervolgens merkt de heer Coupillie op dat uit dit dossier ook blijkt dat verschillende overheden goed 

hebben samengewerkt. Een stuk van het fietspad komt te liggen op habitatrichtlijngebied. In andere 
fietsdossiers zorgt dit voor obstructies, waardoor het dossier vaak op de lange baan wordt geschoven. Hij 
wijst in dit verband op de verbinding Esen-Vladslo. Het voorliggende dossier heeft evenwel geen 
vertraging opgelopen. Voor de reden hiervoor verwijst hij naar het addendum bij het commissieverslag. 
De gemeente Zedelgem heeft in relatie met het fietspadproject een boscompensatie van ruim 9.000 m² 
goedgekeurd terwijl dat eigenlijk maar de helft moest zijn. Compensaties zoeken kan dus fietsdossiers 
vooruithelpen. Hij vraagt of dit in het dossier met betrekking tot Diksmuide ook mogelijk zou zijn. 
 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, verwijst naar zijn tussenkomst in de commissie waaruit 
bleek dat er fouten stonden in het bestek. Hij stelt voor dat de diensten nogmaals checken of er geen 
fouten of onnauwkeurigheden in het bestek staan. Dergelijke fouten kunnen namelijk ook een invloed 

hebben op wat door de aannemer gefactureerd wordt. 
 
De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, dankt de heer Tavernier voor zijn opmerkzaamheid in de 
commissievergadering. Hij licht toe dat het dus niet zo is dat er heel veel kolossen van bomen gerooid 
moeten worden. Wat nu nog gerooid moet worden is in hoofdzaak struikgewas en kleine opgeschoten 
boompjes. Hij merkt op dat het evenwel niet zeker is of de fout in het bestek ook een invloed zou gehad 
hebben op de kostprijs. 
 
De heer gedeputeerde dankt de heer Coupillie voor zijn lofzang op dit dossier. Hij merkt op dat hij zeker 
ook zijn schouders wil zetten onder het dossier van de N35 Diksmuide-Zarren-Vladslo. Ook in dat dossier 
zijn er overigens al stappen gezet. Infrabel, het lokaal bestuur en de provincie hebben een akkoord over 
het tracé. Langs de N35 is de situatie evenwel complexer dan in het voorliggende dossier. Er wordt 

momenteel gewerkt aan een document over de impact en de compensatie dat voorgelegd moet worden 
aan het agentschap Natuur en Bos. Hij benadrukt dat er dus wel degelijk ook voortgewerkt wordt aan dat 
dossier. 
 
De heer Coupillie merkt op dat hij het niet had over het tracé langs de spoorweg, maar wel over het stuk 
tussen Vladslo en Esen. Vooral dat stuk sleept al jaren aan. 
 
De heer Vanlerberghe deelt mee dat er daar sprake is van een natuur- en waterproblematiek. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
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De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 5. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  

Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
PLAATSINGSPROCEDURE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR 
WERKEN: ZEDELGEM – REALISATIE VAN FIETSVOORZIENINGEN IN DE DIKSMUIDSE HEIRWEG 
EN DE BRUGSE HEIRWEG 
 
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 overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 41 
- Actieplan Mobiliteit en Infrastructuur: 2019170038 Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid 
- De opdracht voor werken: Zedelgem – realisatie van fietsvoorzieningen in de Diksmuidse Heirweg en 

de Brugse Heirweg 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 2.567.696,52 euro excl. BTW waarvan 1.170.692,67 

euro excl. BTW ten laste van de provincie, 674.333,33 euro excl. BTW ten laste van de gemeente 
Zedelgem en 722.670,52 euro ten laste van RioPact 

- NV Aquafin, i.o.v RioPact als aanbestedende overheid 

- De openbare procedure als plaatsingsprocedure  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht voor werken: Zedelgem – realisatie van fietsvoorzieningen in de 
Diksmuidse Heirweg en de Brugse Heirweg met een raming voor een bedrag van 2.567.696,52 euro excl. 
BTW waarvan 1.170.692,67 euro excl. BTW ten laste van de provincie, 674.333,33 euro excl. BTW ten 
laste van de gemeente Zedelgem en 722.670,52 euro ten laste van RioPact wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 
 

 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 6 Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) 
betreffende de opdracht van werken: "Integraal waterproject Dentergem : aanleggen van een 
keermuur t.h.v. de Gottemstraat; openleggen van de Binnenbeek t.h.v. de Brouwerijstraat" 
 
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. 
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De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 6. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 

Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
PLAATSINGSPROCEDURE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR 
WERKEN: "INTEGRAAL WATERPROJECT DENTERGEM : AANLEGGEN VAN EEN KEERMUUR T.H.V. 
DE GOTTEMSTRAAT; OPENLEGGEN VAN DE BINNENBEEK T.H.V. DE BROUWERIJSTRAAT"  
 

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 36 
- actieplan 2019170049 : Onderhouden en inrichten van het waterlopenstelsel ter bestrijding van 

wateroverlast en watertekort 

- het voorstel van de dienst Waterlopen tot het aanbesteden van de werken : "Integraal waterproject 
Dentergem : aanleggen van een keermuur t.h.v. de Gottemstraat; openleggen van de Binnenbeek 
t.h.v. de Brouwerijstraat" 

- het daartoe opgemaakt bestek, de raming van de werken op € 509.019,50 excl. BTW en de 
openbare procedure als plaatsingsprocedure 

- het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 

 
 
BESLUIT: 

 
Artikel 1: 
Het bestek voor de opdracht voor werken: "Integraal waterproject Dentergem : aanleggen van een 
keermuur t.h.v. de Gottemstraat; openleggen van de Binnenbeek t.h.v. de Brouwerijstraat” met raming 
ten bedrage van € 509.019,50 excl. BTW wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van openbare procedure. 
 

 
 
 

*** 
 

Agendapunt 7 Goedkeuren van het bestek en de gunningswijze (onderhandelingsprocedure 
zonder voorafgaande bekendmaking) betreffende de opdracht van werken: omgevingsaanleg 
Acasus 
 
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 Luc Coupillie, N-VA-raadslid, deelt mee dat zijn fractie dit agendapunt zal goedkeuren. Hij 
verwijst naar de commissievergadering, waar toegelicht werd dat de werken vertraging hebben 
opgelopen door de complexiteit van dergelijke verbouwing. Hij citeert een passage uit het 
commissieverslag en concludeert dat net in Acasus, waar zo veel kennis over bouwen en verbouwen 
verenigd is, verkeerde berekeningen gemaakt werden. Er zijn al zeven bijakten voor bijkomende werken 
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voorgelegd aan de deputatie, voor een bedrag van meer dan 249.000 euro. Hij vindt dit bedroevend, 
voor een instelling met zo veel vakkennis. 
 
Er werd door de POM een lanceringsmoment voor Acasus georganiseerd op 24 september. De heer 
Coupillie merkt op dat hij schrok van het woord ‘lancering’. Acasus is namelijk al sinds 2012 actief. Hij 
vraagt hoeveel starters er gevestigd zijn, hoeveel adviezen er gegeven werden, welke opleidingen er aan 
bod kwamen, enzovoort. Ook vraagt hij wat het lanceringsmoment inhield en welk rapport Acasus kan 
voorleggen. 

 
De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, merkt op dat de dienst gebouwen de bouwwerken opvolgt 
en dat hij daar alle vertrouwen in heeft. Gedetailleerde informatie over de berekeningen en de 
bijkomende werken kan de heer Coupillie opvragen door middel van een schriftelijke vraag. 
 
Het steunpunt voor duurzaam bouwen en renoveren bestaat inderdaad al sinds 2012, zo stipt de heer 
gedeputeerde aan. Hij heeft vernomen dat klanten tevreden zijn over de kwaliteit van de adviezen. Het 
gebouw staat er evenwel nog niet. De deputatie heeft recent de gunning voor de inrichting goedgekeurd. 
De opening is voorzien voor maart 2020. Het lanceringsmoment in september betrof een deelfacet van 
de werking, namelijk de Acasus-academy, die ontwikkeld is in de schoot van de POM en bedoeld is voor 
de bouwsector. Tot nu toe werkte Acasus vooral B2C, maar de ambitie is om ook B2B te werken. 
 

De heer Vanlerberghe stipt aan dat de vertraging onder meer te maken heeft met het feit dat men heel 
lang geprobeerd heeft om Europese subsidies te krijgen voor de bouw. Het ging lang niet de goede kant 
uit, maar uiteindelijk is er toch een Europese subsidie van 500.000 euro binnengehaald om de werking 
van Acasus vorm te geven. Hij bedankt gedeputeerde de Bethune voor de inspanningen die hij daarvoor 
gedaan heeft. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 7. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vansteenkiste 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 VOOR WERKEN: OMGEVINGSAANLEG SITE 
ACASUS VEURNE 
 
 
 
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 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 42 § 1, 1° a) 
- Actieplan 2019170024 gebouwendienst Organiseren van een Steunpunt en kennisnetwerk Duurzaam 

Bouwen via Acasus  
- De opdracht voor werken: omgevingsaanleg site Acasus Veurne 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming voor een bedrag van € 123.327,28 excl. BTW of € 149.226,01 incl. BTW 
- De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking als plaatsingsprocedure  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
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Het bestek betreffende de opdracht voor werken: omgevingsaanleg site Acasus Veurne met raming ten 
bedrage van € 123.327,28 excl. BTW of € 149.226,01 incl. BTW,  wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande 
bekendmaking  
 
 

 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 8 Verlenen van machtiging tot het ruilen van grond te Harelbeke en Zwevegem 
voor de aanleg van een bufferbekken op de Pluimbeek 
 
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, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET RUILEN 
VAN GROND TE HARELBEKE EN ZWEVEGEM VOOR DE AANLEG VAN EEN BUFFERBEKKEN OP DE 
PLUIMBEEK.  

 
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 ruilovereenkomst, goed voor goed, voor de ruil van gronden gelegen te Harelbeke, 2de afdeling, 
sectie B, perceelnummers 187e, 184a, 182a, 181c en 180e met een totale kadastrale oppervlakte 
van 22.706m² tegen grond gelegen te Zwevegem, 3de afdeling Otegem, sectie A, perceelnummers 
19A en 19B (lot 1 en 2) met een totale gemeten oppervlakte van 24.431m²;  

- Het feit dat er door deze ruil een bufferbekken kan aangelegd worden;  
- Het opmetings- en liggingsplan;  
- Het schattingsverslag;  
- het voorstel van de deputatie; 
 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot het ruilen, goed voor goed, van gronden gelegen te Harelbeke, 2de 
afdeling, sectie B, perceelnummers 187e, 184a, 182a, 181c en 180e met een totale kadastrale 
oppervlakte van 22.706m² tegen grond gelegen te Zwevegem, 3de afdeling Otegem, sectie A, 
perceelnummers 19A en 19B (lot 1 en 2) met een totale gemeten oppervlakte van 24.431m².  
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Art. 2: 
Deze ruil geschiedt om reden van openbaar nut nl. voor de aanleg van een bufferbekken.  
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 

 
*** 

 
Agendapunt 9 Goedkeuren van het voorlopig onteigeningsbesluit betreffende de onteigening 
van onroerende goederen ten behoeve van de herbestemming van de grenspost en zone 
Callicanes (te Poperinge) 
 
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, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  

Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
VOORLOPIG BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE DE ONTEIGENING VAN 
ONROERENDE GOEDEREN TEN BEHOEVE VAN DE HERBESTEMMING VAN DE GRENSPOST EN 
ZONE CALLICANES (TE POPERINGE)  

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

 het Provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 en 42 (medebewind); 
 het decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut van 24 februari 2017 (het Vlaams 

onteigeningsdecreet) en meer bepaald artikelen 6, 1° en 7 (“De gemeenten en provincies kunnen 
tot onteigening overgaan in de gevallen waarin ze oordelen dat de onteigening noodzakelijk is voor 
de uitwerking van de infrastructuur of het beleid inzake respectievelijk de gemeentelijke en de 
provinciale aangelegenheden.”); 
 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams 

Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017;  
 het feit dat de Provincie West-Vlaanderen de percelen gelegen te Poperinge, afdeling 8, sectie E, nrs. 

24e, 24f en deel van een perceel zonder nummer wenst te verwerven om reden van algemeen nut, 
meer bepaald voor de herbestemming van de grenspost en zone Callicanes;  

 het feit dat het openbaar nut als volgt gemotiveerd kan worden; 
Het voormalige douanecomplex Callicanes verloor zijn functie na het verdrag van Schengen in 1992. 
Op vandaag is de grenspostsite een geïsoleerde, intern georiënteerde ruimte. Het geheel, inclusief de 
gebouwen, heeft aan Vlaams zijde een verloederde aanblik; 
Een herbestemming van de grenspost en zone Callicanes dringt zich op. Daarbij dient een antwoord 
te worden geboden aan de vele noden en vragen die leefden bij de diverse betrokkenen (waaronder 
inwoners, handelaars, ondernemers en lokale politici).  
De krachtlijnen van de herbestemming zijn daarom de volgende: 

 Veilige verkeersafwikkeling: de huidige verkeerssituatie en infrastructuur zorgen voor grote 
verkeersonveiligheid, er worden hierover zeer veel klachten ontvangen. Bij de herbestemming zal 
daarom rekening worden gehouden met veilige keerbewegingen van het vrachtverkeer, 
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opstelruimte voor uitzonderlijk transport en het veilig en logisch ontsluiten van de bestaande 
bedrijven, horecazaken en winkels. Conform het Vlaams Regeerakkoord van 30 september 2019 
zijn bijkomende investeringen noodzakelijk om kruispunten conflictvrij te maken in functie van 
veiligheid en doorstroming. Bij de investeringen in infrastructuur moet dus ook rekening worden 
gehouden met de veiligheid van fietser en wandelaar.  
 

 Realisatie van een beveiligde parking: Het aanleggen van een beveiligde parking is noodzakelijk. 
In nasleep van de vluchtelingencrisis  en na diverse klachten van omwonenden besliste de stad 

Poperinge uiteindelijk om de parking af te sluiten omwille van veiligheidsredenen vanaf 31 maart 
2017. Op vandaag is er aan het voormalig douanecomplex daardoor geen parking meer, nochtans 
is dit aan een grensovergang geen overbodige luxe aangezien bv op zondag geen vrachtwagens 
Frankrijk mogen binnenrijden. Er is daardoor een duidelijke vraag naar een rustplek voor 
vrachtwagenbestuurders, die alleen nog kan gerealiseerd worden op deze plek. Dat betekent 
bijkomend ook dat er omwille van het nodige comfort rust- en sanitaire voorzieningen moeten 
gerealiseerd worden.  
Daarnaast is de weg ook aangeduid voor uitzonderlijk vervoer. Ook die vrachtwagens moeten de 
mogelijkheid hebben om te kunnen parkeren. Door gebrek aan parking wordt nu vaak langs de 
weg geparkeerd, wat tot gevaarlijke situaties leidt. 

 De grens wordt symbolisch gemarkeerd als bijzondere groene plek en wordt gecombineerd met 
een de realisatie van een gemeenschappelijk, polyvalent gebouw op de grens. Dit gebouw zal 

onder andere fungeren als permanente uitvalsbasis in het kader van de grensoverschrijdende 
samenwerking.  
 

 het feit dat de noodzaak als volgt gemotiveerd kan worden: 
Op vandaag heeft de grenspostsite een verloederde aanblik en wordt er leegstandheffing geïnd. Een 
herbestemming van de site dringt zich op. De noden van de diverse betrokkenen, nl. 
verkeersveiligheid, parkeergelegenheid voor uitzonderlijk vervoer, een veilige stopplaats voor 
vrachtwagens enz. zorgt ervoor dat de site heringericht dient te worden. Bij deze herinrichting dient 
daarom ook optimaal rekening te worden gehouden met deze noden. Gezien de problematiek zich 
specifiek op deze site voordoet, de percelen cruciaal zijn voor de herinrichting van de weg om zo de 
verkeersveiligheid te verhogen en de nood aan publieke parkeergelegenheid voor vrachtwagens en 
de nodige voorzieningen is een overheidsinstantie het best geplaatst om de herbestemming uit te 

voeren. 
Daarnaast zijn de eigenaars, namelijk de Belgische Staat en het Vlaamse Gewest, vragende partij om 
te verkopen wegens openbaar belang op basis van een onteigeningsbesluit; 

 het feit dat de provincie zal optreden als onteigenende instantie; 
 het onteigeningsplan; 
 de projectnota; 
 het voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1.  

De provincieraad van West-Vlaanderen keurt het onteigeningsplan, opgemaakt door Lieven Vergauwen, 
goed. 
De voorgenomen onteigening betreft de percelen gelegen te Poperinge, afdeling 8, sectie E, nrs. 24e, 24f 
en deel van een perceel zonder nummer. Het onteigeningsplan wordt als bijlage bij onderhavig besluit 

gevoegd.  

 

Art. 2. 

De projectnota wordt goedgekeurd. Deze projectnota wordt als bijlage bij onderhavig besluit gevoegd. 

 

Art. 3. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de motivatie ter verantwoording van het algemeen nut en van de 
noodzaak van de onteigening. 

- Het algemeen nut 

Het voormalige douanecomplex Callicanes verloor zijn functie na het verdrag van Schengen in 1992. 
Op vandaag is de grenspostsite een geïsoleerde, intern georiënteerde ruimte. Het geheel, inclusief de 
gebouwen, heeft aan Vlaams zijde een verloederde aanblik; 
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Een herbestemming van de grenspost en zone Callicanes dringt zich op. Daarbij dient een antwoord 
te worden geboden aan de vele noden en vragen die leefden bij de diverse betrokkenen (waaronder 
inwoners, handelaars, ondernemers en lokale politici).  

De krachtlijnen van de herbestemming zijn daarom de volgende: 
 Veilige verkeersafwikkeling: de huidige verkeerssituatie en infrastructuur zorgen voor grote 

verkeersonveiligheid, er worden hierover zeer veel klachten ontvangen. Bij de herbestemming zal 
daarom rekening worden gehouden met veilige keerbewegingen van het vrachtverkeer, 
opstelruimte voor uitzonderlijk transport en het veilig en logisch ontsluiten van de bestaande 

bedrijven, horecazaken en winkels. Conform het Vlaams Regeerakkoord van 30 september 2019 
zijn bijkomende investeringen noodzakelijk om kruispunten conflictvrij te maken in functie van 
veiligheid en doorstroming. Bij de investeringen in infrastructuur moet dus ook rekening worden 
gehouden met de veiligheid van fietser en wandelaar.  
 

 Realisatie van een beveiligde parking: Het aanleggen van een beveiligde parking is noodzakelijk. 
In nasleep van de vluchtelingencrisis  en na diverse klachten van omwonenden besliste de stad 
Poperinge uiteindelijk om de parking af te sluiten omwille van veiligheidsredenen vanaf 31 maart 
2017. Op vandaag is er aan het voormalig douanecomplex daardoor geen parking meer, nochtans 
is dit aan een grensovergang geen overbodige luxe aangezien bv op zondag geen vrachtwagens 
Frankrijk mogen binnenrijden. Er is daardoor een duidelijke vraag naar een rustplek voor 
vrachtwagenbestuurders, die alleen nog kan gerealiseerd worden op deze plek. Dat betekent 

bijkomend ook dat er omwille van het nodige comfort rust- en sanitaire voorzieningen moeten 
gerealiseerd worden.  
Daarnaast is de weg ook aangeduid voor uitzonderlijk vervoer. Ook die vrachtwagens moeten de 
mogelijkheid hebben om te kunnen parkeren. Door gebrek aan parking wordt nu vaak langs de 
weg geparkeerd, wat tot gevaarlijke situaties leidt. 

 De grens wordt symbolisch gemarkeerd als bijzondere groene plek en wordt gecombineerd met 
een de realisatie van een gemeenschappelijk, polyvalent gebouw op de grens. Dit gebouw zal 
onder andere fungeren als permanente uitvalsbasis in het kader van de grensoverschrijdende 
samenwerking.  
 

- De noodzaak 

Op vandaag heeft de grenspostsite een verloederde aanblik en wordt er leegstandheffing geïnd. Een 
herbestemming van de site dringt zich op. De noden van de diverse betrokkenen, nl. 
verkeersveiligheid, parkeergelegenheid voor uitzonderlijk vervoer, een veilige stopplaats voor 
vrachtwagens enz. zorgt ervoor dat de site heringericht dient te worden. Bij deze herinrichting dient 

daarom ook optimaal rekening te worden gehouden met deze noden. Gezien de problematiek zich 
specifiek op deze site voordoet, de percelen cruciaal zijn voor de herinrichting van de weg om zo de 
verkeersveiligheid te verhogen en de nood aan publieke parkeergelegenheid voor vrachtwagens en de 
nodige voorzieningen is een overheidsinstantie het best geplaatst om de herbestemming uit te voeren. 

Daarnaast zijn de eigenaars, namelijk de Belgische Staat en het Vlaamse Gewest, vragende partij om 
te verkopen wegens openbaar belang op basis van een onteigeningsbesluit; 

 

Art. 4. 

De onteigenende instantie voor de te verwerven innemingen is de Provincie West-Vlaanderen. 

 

Art. 5. De deputatie wordt belast met de organisatie van het openbaar onderzoek voor het 
onteigeningsplan. 

 
 
 

*** 
 

Agendapunt 10 Vaststellen van het kader van de beleids- en beheerscyclus voor het 
meerjarenplan 2020-2025 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, herinnert gedeputeerde de Bethune aan de afspraak om de cijfers 
rechtstreeks uit de databank ter beschikking te stellen. 
 



ZITTINGSVERSLAG EN ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 24/10/2019 

 

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, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  

De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET KADER VOOR DE BELEIDS- EN 
BEHEERSCYCLUS VOOR HET MEERJARENPLAN 2020-2025  
 
 

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 en haar wijzigingen inzonderheid de artikelen 2, 42 

en 43; 
 het Provinciedecreet van 9 december 2005 en haar wijzigingen inzonderheid de artikelen 141 

t.e.m. 151  
 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en haar wijzigingen betreffende de 

beleids- en de beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn;  

 het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en haar wijzigingen tot vaststelling van de modellen 
en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn; 
 de besprekingen in het managementteam; 
 het voorstel van de deputatie (dd. 26 september 2019). 

 

 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: De provincieraad keurt het ontwerp van de beleidsdoelstellingen en actieplannen van de 
provincie West-Vlaanderen, zoals vermeld in bijlage 1 bij dit besluit, goed als basis voor de voorbereiding 
van het ontwerp van het meerjarenplan 2020-2025. 
 
Art 2. De provincieraad duidt alle acties van de provincie West-Vlaanderen aan als prioritair.  

 
Art 3. De provincieraad maakt gebruik van de decretale keuze om in de beleidsrapporten te rapporteren 
op het niveau van de actie. 
 
Art 4. De provincieraad keurt de samenstelling van de beleidsdomeinen en beleidsvelden, zoals vermeld 
in bijlage 2 bij dit besluit, goed. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

*** 
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Agendapunt 11 Vaststellen van het kader voor kredietbewaking voor het meerjarenplan 
2020-2025 
 
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 11. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  

Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET KADER VOOR DE 
KREDIETBEWAKING VOOR HET MEERJARENPLAN 2020-2025  
 
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 en haar wijzigingen inzonderheid de artikelen 2, 42 
en 43; 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005 en haar wijzigingen inzonderheid de artikelen 141 
t.e.m. 151  

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en haar wijzigingen betreffende de 
beleids- en de beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn;  

 het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en haar wijzigingen tot vaststelling van de modellen 
en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 

welzijn; 
 de besprekingen in het managementteam; 
 het voorstel van de deputatie (dd. 26 september 2019). 

 

 
 
BESLUIT: 
 

Enig artikel: De provincieraad keurt het kader voor kredietbewaking, zoals opgenomen in bijlage, goed. 
Dit maakt onderdeel uit van het organisatiebeheersingssysteem. 
 
 
 
 

 

 
 

*** 
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Agendapunt 12 Goedkeuren van het kader voor het aangaan van leningen door middel 
van een marktbevraging 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, geeft toelichting bij het amendement. Hij heeft zowel van de 
provincie als van lokale besturen vernomen dat zij de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen willen 
gebruiken als basis om hun beleid vorm te geven. In dit concrete voorbeeld ziet hij die intentie evenwel 
niet weerspiegeld. Er wordt onder een erg voorwaardelijke vorm gesproken en berekend welk gewicht 
die duurzame doelstellingen krijgen. Op die manier is het mogelijk dat bijvoorbeeld beleggingen in 
wapenfabrieken het resultaat zijn van deze overheidsopdracht. Hij stelt bijgevolg in het eerste 
amendement voor om beleggingen die in strijd zijn met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen uit te 
sluiten. 
 
Het tweede amendement, zo vervolgt de heer Tavernier, gaat over het gewicht dat aan de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen toegekend wordt. Als men gelijkaardige offertes ontvangt, dus beleggingen 
die hetzelfde financieel rendement halen, dan gaat men kijken naar de vijf punten om een keuze te 

maken. Hij vindt dit maar mager. Ook hiermee riskeer je niet-duurzame beleggingen, zo merkt hij op. 
 
De heer Tavernier merkt op dat zijn tussenkomst ook van toepassing is op agendapunt 14. Daar is het 
als volgt omschreven: “Waar mogelijk zou er belegd worden in duurzame, ethische, sociale of ecologisch 
verantwoorde beleggingen”. Er zijn producten op de markt die daaraan voldoen. Als het de provincie 
menens is en ze wil dit consequent toepassen, dat zijn de woorden ‘waar mogelijk’ overbodig, zo meent 
de heer Tavernier. 
 
De heer Arnold Bruynooghe, Vlaams Belang-raadslid, licht toe dat het nieuwe provinciedecreet voorziet 
dat het herschikken van de leningen en de beleggingen aan de provincieraad voorgelegd moet worden. 
Hij begrijpt de opmerking van de gedeputeerde dat er zich voor wat betreft de beleggingen soms 
opportuniteiten aandienen waar men snel moet op kunnen inspelen, maar dat geldt volgens hem niet 

voor het herschikken van de leningen. Zijn fractie zal zich op dat punt onthouden bij de stemming. 
 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, antwoordt ten aanzien van de heer Tavernier dat twee zaken 
duidelijk van elkaar onderscheiden moeten worden. Agendapunt 12 gaat over leningen; agendapunt 14 
gaat over herschikkingen en beleggingen. Een amendement indienen bij agendapunt 12 lijkt hem zonder 
voorwerp. Het zou ook geen zin hebben, zo stelt hij. Geld lenen is als geld kopen. Op dat moment ga je 
op de markt, vergelijk je prijzen, maar bekijk je ook het aspect duurzaamheid. Men kan nagaan hoe de 
banken staan ten opzichte van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Als zij op dat vlak goed scoren, 
dan is dat een pluspunt bij gelijke voorwaarden. 
 
Bij leningen kan men op dit moment nog niet spreken van objectief vergelijkbare duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen, zo meent de gedeputeerde. Er bestaan wel labels, maar deze zijn niet altijd 
vergelijkbaar. Het is wel een pluspunt als een financiële instelling op een overtuigende manier kan 
aantonen dat ze aandacht heeft voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 
 
De amendementen ingediend door Groen zijn hier volgens de gedeputeerde niet aan de orde omdat het 
voorliggende dossier niet over beleggingen gaat. 
 
Agendapunt 14 gaat wel over beleggingen, zo vervolgt de heer de Bethune. Bij beleggingen kan men wel 
nagaan in hoeverre ze beantwoorden aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Dat is dus een 
criterium, maar het is niet het enige criterium. Er moet immers een honderd procent kapitaalsgarantie 
zijn. Bij producten met een vergelijkbaar rendement zal gekeken worden naar de mate waarin ze 
voldoen aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. In de verslaggeving zal daarover gerapporteerd 

worden, dus dat zal gecontroleerd kunnen worden door de raadsleden. 
 
Als er op heel korte termijn beslissingen genomen moeten worden, dan moet er binnen de acht dagen 
gereageerd kunnen worden, zo merkt de heer de Bethune op ten aanzien van de heer Bruynooghe. 
Langetermijnproblematieken zullen uiteraard wel aan de provincieraad voorgelegd worden. Voor de korte 
termijn moet de deputatie delegatie vragen aan de provincieraad om de financiële belangen van de 
provincie te kunnen garanderen. 
 
De deputatie gaat ver in het erkennen van de financiële beslissingskracht van de provincieraad, zeker in 
vergelijking met de werkwijze in een aantal centrumsteden, zo stipt de heer de Bethune aan. De 
deputatie wil maximale openheid en verantwoordelijkheid delen met de provincieraad en zal op 

regelmatige basis terugkoppelen en informeren. 
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De heer Bruynooghe volgt de gedeputeerde voor wat betreft de beleggingen. Bij de herschikkingen van 
de leningen is die hoogdringendheid evenwel niet in dezelfde mate aanwezig, dus daarin volgt hij de 
gedeputeerde niet. Schuldherschikkingen, leningen vervroegd terugbetalen, leningen met variabele 
rentevoeten vastklikken, enzovoort, moeten wat hem betreft niet onttrokken worden aan de 
provincieraad. 
 
De heer Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter, merkt op dat hij geen voorstander is van het geven van 

machtigingen aan de deputatie zolang zijn fractie zelf niet in de deputatie zit. Ook hij heeft zijn twijfels 
bij het argument van de hoogdringendheid. Hij stelt voor om in het verslag ook te rapporteren over de 
hoogdringendheid. Volgens hem zullen er niet veel zo’n gevallen zijn. Hij deelt mee dat zijn fractie 
agendapunt 14 niet zal goedkeuren. 
 
De heer Tavernier stelt vast dat er niet voldoende onderscheid gemaakt is tussen leningen en 
beleggingen. Amendement 1 bij agendapunt 12 vervalt daarmee. 
 
De heer Tavernier vindt de toelichting van de heer de Bethune tegenstrijdig met wat in het bestek staat. 
De bijdrage van de banken aan de duurzame doelstellingen is zogezegd niet vergelijkbaar, maar het 
bestek gaat er wel van uit dat dat vergelijkbaar is, want dat wordt op vijf gequoteerd. Hij ziet geen reden 
om dat amendement in te trekken. En voor wat betreft agendapunt 14 is er altijd de mogelijkheid om 

leningen of beleggingen die niet volledig aan de voorwaarden voldoen, voor te leggen aan de 
provincieraad. 
 
Tot slot noteert de heer Tavernier het engagement van de gedeputeerde om verslag uit te brengen. Hij 
zal dit nauwlettend opvolgen. 
 
De heer de Bethune benadrukt ten aanzien van de heer Bruynooghe dat het gaat over een machtiging 
voor lopende kredieten, met andere woorden kortetermijnoperaties die een dringende interventie 
vragen. De hoogdringendheid is de motivatie om een machtiging te vragen. De deputatie wil in die 
gevallen snel kunnen beslissen in samenspraak met de financieel beheerder. 
 
Ten aanzien van de heer Tavernier merkt de gedeputeerde op dat hij op volgende zin uitkomt als hij 

effectief zou schrappen wat er gevraagd wordt: “Er dient belegd te worden in duurzame, ethische, 
sociale en ecologisch verantwoorde beleggingen”. Er zou in dat geval geen keuzemogelijkheid meer zijn. 
Ook al is er geen enkel product dat honderd procent kapitaalsgarantie geeft, dan zou er toch in één van 
die producten belegd moeten worden. De woorden ‘waar mogelijk’ slaan op het feit dat je een combinatie 
maakt van verschillende criteria. Hij vraagt aan de raad om het amendement niet goed te keuren. 
 
De heer gedeputeerde daagt de heer Tavernier uit om hem een objectieve vergelijking te geven van alle 
grote financiële instellingen die in hun marketing over de duurzame doelstellingen spreken. Dat is op dit 
moment geen evidentie en moet geval per geval bekeken worden. Bij gelijkaardige producten moet er in 
eer en geweten gekozen worden voor de instelling die het meest beantwoord aan het criterium van de 
duurzame doelstellingen. Hij beseft dat dergelijke criteria een debat uitlokken en dat vindt hij ook goed. 

Hij vraagt het vertrouwen aan de raad en vraagt aan de heer Tavernier om de amendementen in te 
trekken. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
 
STEMMING AMENDEMENT AGENDAPUNT 12 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit van 
agendapunt 12. 
 
Het amendement wordt verworpen met 24 neen-stemmen tegen 11 ja-stemmen. 

 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher,  
De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, 
Vanbrabant, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vansteenkiste en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, Vandenbulcke, De Poorter, Van Meirhaeghe, Coupillie, 
Vandenbrande, Lodewycxk, Schotte, Tavernier en Dejaeghere. 
 
Het volgende amendement wordt verworpen: 
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STEMMMING AGENDAPUNT 12 NIET GEAMENDEERD 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 12. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 30 ja-stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Poorter, 
Decleer, Dejaegher, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, 
Pillaert, Soens, Strobbe, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 
Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vansteenkiste en Willems. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Dejaeghere, Lodewyckx, Schotte en Tavernier. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN HET KADER VOOR HET AANGAAN 

VAN LENINGEN DOOR MIDDEL VAN EEN MARKTBEVRAGING 
 
DE PROVINCIERAAD VAN 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), artikel 42 (bevoegdheden provincieraad) en artikel 89, 4° 
(verantwoordelijkheid financieel beheerder met betrekking tot thesauriebeheer); 

- het besluit van de provincieraad d.d. 17 december 2009 houdende vaststelling van het provinciaal 
reglement betreffende de omschrijving van het begrip dagelijks bestuur en delegatie van 
bevoegdheden, inzonderheid artikel 2; 

- de wet dd. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 28-6°; 

- het voorstel van bestek voor het aangaan van leningen ter financiering van de investeringen; 
- het voorstel van de deputatie; 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel: 
De provincieraad keurt het bestek in bijlage goed als kader voor het aangaan van leningen gedurende 
een periode van 3 jaar (2020-2022).  
 
 

 
 
 
 

 
 

*** 
 

Agendapunt 13 Goedkeuren van de wijziging van het subsidiereglement 
grensoverschrijdende uitwisselingen 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 13. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
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De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT WIJZIGING VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT VOOR 
GRENSOVERSCHRIJDENDEN UITWISSELINGEN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van 

sommige toelagen 
 

- De artikelen 2 en 42 van het provinciedecreet 

 
- Het provinciaal reglement inzake de subsidiëring van grensoverschrijdende initiatieven, goedgekeurd 

bij besluit van provincieraad van 29 april 1999 
 

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

 

- Het provinciaal reglement betreffende een provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale 

subsidie, aangenomen in de provincieraad van 12 mei 2005 en latere wijzigingen 
 

- Het provinciaal reglement inzake de subsidiëring van grensoverschrijdende uitwisselingen, 
goedgekeurd bij besluit van provincieraad van 27 november 2008 en gewijzigd bij besluit van de 

provincieraad van 23 juni 2011 en van 25 april 2013 en opgeheven op 31/12/2016 
 

- Het provinciaal subsidiereglement voor grensoverschrijdende uitwisselingen, goedgekeurd bij besluit 
van provincieraad van 22 september 2016, van toepassing sinds 1/1/2017 en gewijzigd in 
provincieraad van 25/4/2019 

 

- Het besluit van de deputatie van 5 juni 1997 tot het bepalen van de verantwoordingsstukken van 
subsidietrekkers die geen balans en resultatenrekening voorleggen 

 

- De provinciale beleidsnota’s in dit verband 
 

- het voorstel van de deputatie 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 – 
 
De provincieraad keurt de wijziging aan het provinciaal subsidiereglement voor grensoverschrijdende 
uitwisselingen goed: 
De naam van het reglement wordt veranderd naar provinciaal subsidiereglement voor 
uitwisselingsprojecten in het onderwijs: ‘Europa mee-maken’.  
 
Artikel 1 § 1 wordt vervangen als volgt: 

De Provincie West-Vlaanderen moedigt onderwijsinstellingen aan om uitwisselingsprojecten op te zetten 
voor leerlingengroepen in klasverband. De Provincie stimuleert zo internationalisering in het onderwijs, 
vooral met haar buurregio’s. 
 
Artikel 1 § 2 wordt vervangen als volgt: 
Projecten zijn mogelijk met een partner in: 

1. de Erasmus+ programmalanden. Als het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie verlaat, 
blijven uitwisselingsprojecten met een partner in de VK in aanmerking komen. (voetnoot: De 
Erasmus+ programmalanden zijn de lidstaten van de Europese Unie (EU) en enkele niet-EU-
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landen. Een lijst van alle programmalanden binnen Erasmus+ is te vinden op de website van 
Erasmus+). 

2. volgende buurregio’s van de provincie West-Vlaanderen: Henegouwen (B), région Hauts-de-
France (F), provincie Limburg (NL), provincie Noord-Brabant (NL), provincie Zeeland (NL), 
provincie Zuid-Holland (NL), County West-Sussex (UK), County East-Sussex (UK), County Kent 
(UK), Brighton & Hove Unitary Authority (UK), Medway Unitary Authority (UK).  

3. de Franse en Duitstalige Gemeenschap van België. 
 
Artikel 2 §1 wordt vervangen als volgt: 
De subsidie kan worden aangevraagd door onderwijsinstellingen die kwaliteitsvolle, 
klasuitwisselingsprojecten opzetten voor kinderen en jongeren tot 25 jaar.  
 

Artikel 2 § 2 wordt vervangen als volgt: 
De onderwijsinstellingen die hiervoor in aanmerking komen zijn: basisscholen, secundaire scholen, 
centra voor volwassenenonderwijs (i.k.v. tweedekansonderwijs), centra voor deeltijds onderwijs en 
Syntra lesplaatsen (i.k.v. leertijd en voltijdse dagopleidingen). 
 
Artikel 3 §2 wordt vervangen als volgt: 
Criteria waaraan het project moet voldoen: 

- het project verloopt in samenwerking met een of meerdere projectpartner(s) uit de landen of 
regio’s zoals vermeld in artikel 1 §2.  

- het project vertrekt vanuit een gedragen projectmatige visie, geconcretiseerd in 
onderwijskundige doelen en een praktische uitwerking; 

- de activiteiten hebben een duidelijke meerwaarde voor de deelnemers door de focus op de 

partnerregio; 
- de deelnemers uit beide regio’s werken op een interactieve manier samen; 
- het project draagt bij tot Europees burgerschap.  

 
Artikel 3 § 4 wordt vervangen als volgt: 
Elke onderwijsinstelling kan meerdere projecten indienen maar kan in total max. €4.000 subsidie 
ontvangen per kalenderjaar. 
 
Artikel 4 wordt vervangen als volgt: 
Indiening 
§1 De aanvrager bezorgt het volledig digitaal ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (digitale of 

ingescande handtekening) aan de Dienst Economie, Europese & Internationale Samenwerking van de 
Provincie West-Vlaanderen, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge. Dit uiterlijk op 15 januari, 15 april, 
15 juli of 15 oktober en dit ten minste twee maanden voor de aanvang van het project.  
§2 Te laat ingediende of niet correct ingevulde aanvraagformulieren worden niet aanvaard. 
§3 De aanvrager krijgt een bevestiging van ontvangst. 
§4 Bij fundamentele wijzigingen aan het project dient de aanvrager de dienst Economie, Europese & 
Internationale Samenwerking onmiddellijk (binnen de 5 werkdagen) via e-mail te verwittigen. 
 
Artikel 7 § 1 wordt vervangen als volgt: 
De subsidie bedraagt maximal 2.000 euro voor projecten met een partner in een Erasmus+ 
programmaland en met het VK (als het VK de EU verlaat) en 2.500 euro voor projecten met een partner 
in een buurregio, zoals bepaald in artikel 1 § 2. 

 
Artikel 7 § 2 wordt vervangen als volgt: 
Het basisonderwijs krijgt een extra tegemoetkoming van 250 euro, bovenop het vaste subsidiebedrag. 
Het maximumsubsidiebedrag voor het basisonderwijs bedraagt dus 2.250 euro voor projecten met een 
partner in een Erasmus+ programmaland en met het VK (als het VK de EU verlaat) en 2.750 euro voor 
projecten met een partner in een buurregio. 
 
Artikel 7 § 3 wordt vervangen als volgt: 
§ 3 Projecten kunnen voor max. 95% gesubsidieerd worden. De overige 5% dient de aanvrager met 
eigen middelen te financieren. Het principe van tekortbetoelaging is van toepassing (er kan niet meer 
gesubsidieerd worden dan dat er uitgegeven werd). 
 

Artikel 10 wordt vervangen als volgt: 
De begunstigde garandeert de provinciale herkenbaarheid door de gestelde voorwaraden hierover na te 
leven. Indien de provinciale herkenbaarheid niet voldoende werd toegepast en/of aangetoond, kan de 
subsidie teruggevorderd worden. 
 
Artikel 12 wordt vervangen als volgt: 
§ 1 Dit reglement treedt in werking op 1 november 2019 en eindigt op 31 december 2025. 
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§ 2 De afhandeling van aanvragen, ingediend voor deze datum, gebeurt volgens het reglement van 8 
september 2016, gewijzigd bij provincieraadsbesluit van 25 april 2019, tenzij ze betrekking hebben op 
uitwisselingen die plaatsvinden na 1 november 2019. 
§ 3 Het reglement van 8 september 2016, gewijzigd bij provincieraadsbesluit van 25 april 2019 wordt 
opgeheven op 31 oktober 2019 voor wat de nieuwe aanvragen betreft. 
 
Art. 2 – 
 

De Provincieraad keurt de gecoördineerde tekst van het reglement goed.  
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 14 Machtiging verlenen aan de deputatie om de leningen te herschikken en 
om lange termijnbeleggingen uit te voeren 
 
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. 
 
STEMMING AMENDEMENT AGENDAPUNT 14 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende agendapunt 14. 
 
Het amendement wordt verworpen met 31 neen-stemmen tegen 4 ja-stemmen. 

 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, 
Naeyaert, Pillaert, Soens, Strobbe, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, 
Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vansteenkiste en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Dejaeghere, Lodewyckx, Schotte en Tavernier. 
 
Het volgende amendement wordt verworpen: 

 
 
STEMMING AGENDAPUNT 14 NIET GEAMENDEERD 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 14. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 19 ja-stemmen tegen 12 neen-stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Dumarey, Hollevoet, 
Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vandermersch, Vanlerberghe, 
Vannieuwenhuyze en Willems. 

 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, Vandenbulcke, De Poorter, Van Meirhaeghe, Coupillie, 
Vandenbrande, Bruynooghe, Buyse, De Mey, Vanbrabant en Vansteenkiste. 
 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Dejaeghere, Lodewyckx, Schotte en Tavernier.  
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN HET PROVINCIAAL REGLEMENT 
BETREFFENDE DE DELEGATIE AAN DE DEPUTATIE VOOR HET HERSCHIKKEN VAN LENINGEN EN 
HET AANGAAN VAN LANGE TERMIJNBELEGGINGEN  
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN,  

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen: 

- het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging), artikel 42 §1 (volheid van bevoegdheden voor provincieraad), artikel 43 

§1 (mogelijkheid tot delegatie aan deputatie), artikel 89, 4° (verantwoordelijkheid financieel beheerder 

met betrekking tot thesauriebeheer) en de artikelen 180 tot en met 181 (bekendmaking); 

- de memorie van toelichting bij het decreet dd. 6 juli 2018 houdende wijziging van diverse bepalingen 

van het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid artikel 32 dat bepaalt dat in de lijst van de 

toegewezen bevoegdheden van de deputatie het nemen van besluiten over leningen en beleggingen niet 

langer afzonderlijk vermeld wordt en dat bijgevolg de algemene bevoegdheidsverdelende regels ook van 

toepassing zijn op die besluiten; 

- het besluit van de provincieraad dd. 17 december 2009 houdende vaststelling van het provinciaal 

reglement betreffende de omschrijving van het begrip dagelijks bestuur en delegatie van bevoegdheden; 

- het gegeven dat om een actief en flexibel leningen- en beleggingsbeheer te kunnen garanderen 

dergelijke beslissingen vaak op zeer korte termijn dienen genomen te worden, aangezien ze afhankelijk 

zijn van de wisselende marktsituatie; 

- het voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: Herschikken van leningen 

De provincieraad machtigt de deputatie – op voorstel van de financieel beheerder - alle beslissingen te 

nemen met betrekking tot het herschikken van leningen binnen de looptijd van de lening (gelijke of 

kortere duur). 

 

Art. 2: Aangaan van lange termijnbeleggingen 

§1. De provincieraad machtigt de deputatie – op voorstel van de financieel beheerder – alle beslissingen 

te nemen met betrekking tot het aangaan van lange termijnbeleggingen, mits in achtneming van de 

criteria zoals omschreven in §2.  

Dit kadert in de verantwoordelijkheid van de financieel beheerder om een gezond thesauriebeheer te 

verzekeren. 

§2. De lange termijnbeleggingen moeten aan volgende criteria voldoen: 

* 100% kapitaalsgarantie van het aanvankelijk belegde kapitaal op eindvervaldag; 

* beleggingen in euro; 

* er dient gestreefd te worden naar een aanvaardbaar rendement; 

* er dient, waar mogelijk, belegd te worden in duurzame, ethische, sociaal of ecologisch verantwoorde 

beleggingen (SDG). 

 

Art. 3:  

Overeenkomstig de bepalingen van het provinciedecreet kunnen de in artikel 1 en 2 gedelegeerde 

bevoegdheden verder gedelegeerd worden. 

 

Art. 4: 

Dit besluit maakt deel uit van het organisatiebeheersingssysteem. 

 

 

 

 

 

 
 

*** 
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Agendapunt 15 Goedkeuren van het protocol met de intercommunale Leiedal met 
betrekking tot de modaliteiten voor de uittreding van de provincie West-Vlaanderen uit de 
intercommunale Leiedal 
 
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 15. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 

Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET PROTOCOL MET DE 
INTERCOMMUNALE LEIEDAL MET BETREKKING TOT DE MODALITEITEN VOOR DE UITTREDING 
VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN UIT DE INTERCOMMUNALE LEIEDAL 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen: 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 42 (bevoegdheid provincieraad); 
- het decreet d.d. 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking, inzonderheid artikel 80, 
§1, gewijzigd bij decreet van 13 mei 2016, dat bepaalt dat de projectverenigingen, dienstverlenende en 
opdrachthoudende verenigingen, waarin één of meer provincies deelnemen, en waarin deze deelneming 
niet op een specifieke wijze geregeld is door andere wettelijke of decretale bepalingen, hun statuten 
aanpassen in die zin dat de provincies uiterlijk op 31 december 2018 uittreden. De provinciale aandelen 
worden overgenomen tegen een tussen de partijen overeen te komen waarde; 
- de financiële participatie van de provincie West-Vlaanderen in Leiedal: 14.572 aandelen, met een 
gemiddelde waarde van 42,14 euro per aandeel en een boekwaarde van 614.064,08 euro; 
- het gebrek aan financiële regeling bij uittreding of niet-verlenging in de statuten van Leiedal; 

- het protocol dat na diverse onderhandelingen tussen de provincie West-Vlaanderen en de 
intercommunale Leiedal werd goedgekeurd, onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring door 
de provincieraad; 
- het voorstel van de deputatie; 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De provincieraad beslist om uit de intercommunale Leiedal te treden. 
 
Art. 2: 
De provincieraad keurt het protocol met betrekking tot de modaliteiten voor de uittreding van de 

provincie West-Vlaanderen uit de intercommunale Leiedal, zoals in bijlage gevoegd, goed. 
 
Art. 3: 
Deze beslissing tot uittreding en het protocol treden in werking, de dag na de beslissing door de 
provincieraad. 
 
Art. 4: 
Afschrift van deze beslissing zal worden overgemaakt aan de intercommunale Leiedal. 
 
 
 

*** 
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Agendapunt 16 Goedkeuren van de definitieve vaststelling van het PRUP Rechteroever 
Jachthaven Nieuwpoort 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
Mevrouw Gerda Schotte, Groen-fractievoorzitter, merkt op dat haar fractie al enkele vragen en 
bedenkingen heeft geformuleerd bij de voorlopige vaststelling van dit PRUP. Toen heeft haar fractie zich 
onthouden bij de stemming, omdat ze het openbaar onderzoek wilden afwachten. Dit is nu achter de rug. 
Er werden heel wat bezwaarschriften ingediend. De plannen werden niet fundamenteel aangepast. Haar 
fractie zal dit punt niet goedkeuren omdat ze zich kunnen vinden in heel wat van die bezwaren. 
 
De eerste opmerking van mevrouw Schotte betreft de grootte van het project, gelegen naast het 
waardevolle natuurgebied de IJzermonding. Het ontwikkelen van de rechteroever is niet noodzakelijk 
negatief, maar kon ook op een kleinere schaal gebeuren. Men plant nu onder meer een woontoren van 
45 m hoog nabij het natuurgebied. Dat had ook op een andere plaats gekund. Dit zal hinder veroorzaken 
voor de vogels. Hun vliegroute zal verstoord worden. Het licht ‘s avonds is niet goed voor sommige 

vogelsoorten. 
 
Wat betreft het aantal woningen merkt mevrouw Schotte op dat de nood aan betaalbare woningen voor 
de lokale bevolking groot is. De woongelegenheden van dit project zullen wellicht vooral als tweede 
verblijf aangekocht worden. Buiten het toeristische seizoen zal dit leiden tot grote leegstand en een 
onaantrekkelijk verblijf voor de vaste bewoners. Iedereen weet dat er veel leegstand is aan de kust op 
weekdagen buiten het seizoen. In Nieuwpoort zijn meer dan zeventig procent van de woongelegenheden 
appartementen, zo deelt ze mee. Bovendien zijn meer dan zestig procent van de woongelegenheden in 
Nieuwpoort tweede verblijven. Dat zijn de hoogste cijfers van alle kustgemeenten. 
 
Voor de vaste bewoners is de inplanting van de woontoren geen aantrekkelijk idee. De voorziene fiets- 
en voetgangersbrug naar het centrum zal daar niet veel aan verhelpen, zo meent mevrouw Schotte. Er 

kunnen ook mobiliteitsproblemen opduiken in een omgeving die in de zomer al met veel files te kampen 
heeft. Daar zal nog een aanzienlijke verkeersstroom bijkomen. 
 
Mevrouw Schotte vraagt zich af hoe en wanneer de opvolgingscommissie en kwaliteitskamer, die door de 
Procoro gevraagd worden en door de deputatie toegezegd zijn, opgericht zullen worden. Ze hoopt dat 
deze elementen niet vergeten zullen worden en dat er voldoende belang zal gehecht worden aan hun 
advies. 
 
Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, licht toe dat de plannen voor dit project al dateren van 
2005. Er is intussen heel veel studiewerk gebeurd. In verband met de woontoren verwijst ze naar het 
verslag van de Procoro. Er is een heel ruim onderzoek voorafgegaan aan het PRUP. De inzichten van het 

beeldkwaliteitsplan werden uitgebreid getoetst aan de diverse disciplines in het plan MER. In het kader 
hiervan werd een uitgebreide passende beoordeling gemaakt na bijkomend onderzoek en 
expertenoverleg. Het plan MER heeft diverse milderende maatregelen voortgebracht die vertaald zijn in 
het PRUP. De Procoro blijft er voorstander van om – zoals vermeld in het beeldkwaliteitsplan – de toren 
als baken te voorzien op de pier. Ze neemt akte van het feit dat mevrouw Schotte daar fundamentele 
bezwaren tegen heeft. 
 
De gedeputeerde herhaalt dat het een dossier is waarin jarenlang heel veel studiewerk verricht is en 
waarin heel veel aanpassingen gebeurd zijn. Tijdens het openbaar onderzoek zijn er inderdaad bezwaren 
geuit. Deze zijn allemaal ten gronde onderzocht en beantwoord door de Procoro. Na het advies van de 
Procoro zijn er wel degelijk een aantal aanpassingen doorgevoerd en voorschriften gewijzigd. 
 

Ook voor wat betreft het aantal woningen verwijst de gedeputeerde naar het verslag van de Procoro. Er 
werd vastgesteld dat er een druk was van tweede verblijven naar het hinterland. Men heeft ook 
geoordeeld dat er wel degelijk nog vraag is naar het maximum aantal woningen dat in dit project 
voorzien wordt. 
 
Mevrouw Lahaye-Battheu benadrukt dat de diensten heel veel werk en energie in dit dossier 
geïnvesteerd hebben. Ze vraagt om dit punt goed te keuren. 
 
Het is niet omdat er veel studiewerk gebeurd is, dat het ook een goed plan is, zo meent mevrouw 
Schotte. Wat betreft de bespreking van de woontoren in de Procoro merkt ze op dat de voorzitter en een 
personeelslid van de provincie zich hebben onthouden. Zij waren van mening dat de woontoren ook op 

een andere plaats ingeplant kan worden in plaats van zo dicht bij het natuurgebied. Ze stelt vast dat de 
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gedeputeerde niets heeft gezegd over de mobiliteitsproblematiek. Ze denkt dat dit een groot probleem 
zal worden. Als nu al meer dan zestig procent van de woningen geen vaste bewoning heeft, dan is het 
geen goede zaak dat er nog duizend woningen bijkomen. 
 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 16. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 31 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, 
Naeyaert, Pillaert, Soens, Strobbe, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, 
Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vansteenkiste en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Dejaeghere, Lodewyckx, Schotte en Tavernier. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE DE DEFINITIEVE VASTSTELLING VAN HET 
PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Rechteroever jachthaven Nieuwpoort 
(Nieuwpoort) 

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

 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 42 (medebewind) 

 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), zoals van kracht tot en met 30 april 2017, 
inzonderheid de artikelen 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 en 2.2.12 

 het besluit van de provincieraad van 29 november 2001 houdende de definitieve vaststelling van 
het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV) 

 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het PRS-WV van 6 maart 2002 

 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het addendum op het ruimtelijk structuurplan 
voor de provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) van 11 februari 2014 

 de beslissing van de deputatie van 11/03/2005 tot opmaak van het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan (PRUP) Rechteroever jachthaven Nieuwpoort (Nieuwpoort)  

 het vooroverleg over het voorontwerp PRUP Rechteroever jachthaven Nieuwpoort (Nieuwpoort) 

conform de VCRO, inzonderheid artikel 2.2.9 

 het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en 
administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en latere 
wijzigingen 

 de goedkeuring door de deputatie van het voorontwerp PRUP Rechteroever jachthaven Nieuwpoort 
(Nieuwpoort)  op 7/06/2018 ten behoeve van de plenaire vergadering 

 het advies van de PROCORO van de provincie West-Vlaanderen over het voorontwerp PRUP 
Rechteroever jachthaven Nieuwpoort (Nieuwpoort) , uitgebracht in zitting van 21/06/2018 

 het verslag van en de adviezen op de plenaire vergadering van 3/07/2018 over het voorontwerp 
PRUP Rechteroever jachthaven Nieuwpoort (Nieuwpoort)  en de daaruit volgende aanpassingen 

 Inzake het PRUP Rechteroever jachthaven Nieuwpoort (Nieuwpoort) werd een plan-
milieueffectenrapport (plan-MER) opgemaakt. Op 26/04/2018 heeft de dienst Milieueffectrapportage 

goedkeuring verleend aan het plan-MER. 

 de goedkeuring door de deputatie van het ontwerp Rechteroever jachthaven Nieuwpoort 
(Nieuwpoort)  op 25/10/2018 

 de voorlopige vaststelling door de provincieraad van het ontwerp PRUP Rechteroever jachthaven 
Nieuwpoort ( Nieuwpoort)  op 20/11/2018 

 het openbaar onderzoek over het ontwerp PRUP Rechteroever jachthaven Nieuwpoort (Nieuwpoort)  
van 4/03/2019 tot en met 3/05/2019 
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 de behandeling van de adviezen, bezwaren en opmerkingen door en het advies van de PROCORO, 
gedaan in zitting van 4/07/2019 

 de motiveringsnota van de deputatie naar aanleiding van de behandeling van de adviezen, 
bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek 

 de goedkeuring door de deputatie van het PRUP Rechteroever jachthaven Nieuwpoort (Nieuwpoort)  
op 3/10/2019 

 het voorstel van de deputatie 
 

BESLUIT: 

Enig artikel. De provincieraad van West-Vlaanderen stelt het PRUP Rechteroever jachthaven Nieuwpoort 
(Nieuwpoort)  definitief vast, hier als bijlage toegevoegd. 

 

 
 

*** 
 

Agendapunt 17 Kennisnemen van het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 16 
september 2019 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van 
het autonoom provinciebedrijf Vonk van de provincie West-Vlaanderen en van de technische 
bemerkingen en aanbevelingen bij de jaarrekening 2018 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Filip Buyse, Vlaams Belang-fractievoorzitter, merkt op dat dit agendapunt een kennisname 
betreft en dat er dus niet over gestemd moet worden. 
 
De voorzitter licht toe dat de kennisname meegenomen wordt in de stemming. Er moet inhoudelijk geen 
standpunt over ingenomen worden. 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 17. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 

Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT KENNISNEMEN VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 
DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE 
KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING VAN 16 SEPTEMBER 2019 TOT GOEDKEURING VAN DE 
JAARREKENING OVER HET FINANCIËLE BOEKJAAR 2018 VAN HET AUTONOOM 
PROVINCIEBEDRIJF VONK VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN VAN DE TECHNISCHE 
BEMERKINGEN EN AANBEVELINGEN BIJ DE JAARREKENING 2018 
 
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 2 (provinciaal belang omwille 
van bovenlokale taakbehartiging), de artikelen 180 tot 180ter, de artikelen 225 tot 237, meer 
bepaald artikel 236bis en artikel 248, § 1, tweede lid; 

- artikel 143 en 144 van het wetboek van vennootschappen en het koninklijk besluit tot uitvoering 
van het wetboek van vennootschappen dd. 30 januari 2001; 

- het besluit van de Vlaamse Regering dd. 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus; 
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- 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 VONK West-Vlaanderen goedgekeurd in de 
provincieraad van 22 september 2016, laatst gewijzigd in de provincieraad van 28 februari 
2019; 

- goedkeuring door de provincieraad op 22 december 2016 van de beheersovereenkomst met APB 
Vonk; 

- het budget 2018 en het meerjarenplan 2017-2019 van APB Vonk goedgekeurd in de 

provincieraad van 16 november 2017, voortgezet op 7 december 2017; 
- de vaststelling van de jaarrekening 2018 en van het commissarisverslag door de raad van 

bestuur op 30 april 2019; 
- de publicatie van de jaarrekening van APB Vonk op de webtoepassing van de provincie West-

Vlaanderen op 16 mei 2019; 
- het advies van de provincieraad van 20 juni 2019 van het autonoom provinciebedrijf Vonk ter 

goedkeuring door de Vlaamse Regering; 
- het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 

Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 16 september 2019 tot goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het autonoom provinciebedrijf Vonk van de 
provincie West-Vlaanderen en van de technische bemerkingen en aanbevelingen bij de 
jaarrekening 2018; 

- de opvolging van de technische bemerking en aanbeveling; 
- het voorstel van de deputatie. 

 
BESLUIT: 

 
Enig artikel: 
De provincieraad neemt kennis van het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 16 september 2019 tot 
goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het autonoom provinciebedrijf 
Vonk van de provincie West-Vlaanderen en van de technische bemerkingen en aanbevelingen bij de 
jaarrekening 2018. 
 
 
 

 

 
 

*** 
 

Agendapunt 18 Kennisnemen van het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van 
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 16 
september 2019 tot goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van 
het autonoom provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen en van de technische 
bemerkingen en aanbevelingen bij de jaarrekening 2018 

 
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 18. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT KENNISNEMEN VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 
DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE 
KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING VAN 16 SEPTEMBER 2019 TOT GOEDKEURING VAN DE 
JAARREKENING OVER HET FINANCIËLE BOEKJAAR 2018 VAN HET AUTONOOM 
PROVINCIEBEDRIJF MONUMENTENWACHT WEST-VLAANDEREN EN VAN DE TECHNISCHE 
BEMERKING BIJ DE JAARREKENING 2018 
 
 

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 2 (provinciaal belang omwille 
van bovenlokale taakbehartiging), de artikelen 180 tot 180ter, de artikelen 225 tot 237, meer 
bepaald artikel 236bis, en artikel 248, § 1, tweede lid; 

- artikel 143 en 144 van het wetboek van vennootschappen en het koninklijk besluit tot uitvoering 
van het wetboek van vennootschappen dd. 30 januari 2001; 

- het besluit van de Vlaamse Regering dd. 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, laatst gewijzigd in de provincieraad 
van 28 februari 2019; 

- goedkeuring door de provincieraad op 21 juni 2014 van de beheersovereenkomst met 
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb; 

- het budget 2018 en het meerjarenplan 2018-2020 van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 
goedgekeurd in de provincieraad van 26 oktober 2017, voortgezet op 7 december 2017; 

- de vaststelling van de jaarrekening 2018 en van het commissarisverslag door de raad van 
bestuur op 24 april 2019; 

- de publicatie van de jaarrekening 2018 van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb op de 
webtoepassing van de provincie West-Vlaanderen op 2 mei 2019; 

- het advies van de provincieraad van 20 juni 2019 van Monumentenwacht West-Vlaanderen ter 

goedkeuring door de Vlaamse Regering; 
- het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, 

Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 16 september 2019 tot goedkeuring van de 
jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het autonoom provinciebedrijf 
Monumentenwacht West-Vlaanderen en van de technische bemerking bij de jaarrekening 2018; 

- de opvolging van de technische bemerking en aanbeveling op 30 september 2019; 
- het voorstel van de deputatie. 

 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De provincieraad neemt kennis van het ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands 
Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van 16 september 2019 tot 
goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2018 van het autonoom provinciebedrijf 

Monumentenwacht West-Vlaanderen en van de technische bemerking bij de jaarrekening 2018. 
 
 

 

 

 
 

*** 
 

Agendapunt 19 Goedkeuren van het ontwerp-natuurbeheerplan van het 
provinciedomein Zeebos in Blankenberge en Brugge 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, uit een bedenking over de totstandkoming van dit 
natuurbeheerplan. Bij het natuurbeheerplan van het provinciedomein IJzerboomgaard in Diksmuide 
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stond expliciet in de toelichtende nota dat er overlegd werd met Natuurpunt en dat zij de kans gekregen 
hebben om hun inbreng te doen. In het voorliggende dossier bleek evenwel uit geen enkel document dat 
er overleg geweest is met een natuurvereniging. Na een opmerking daarover van de heer Tavernier werd 
er alsnog een overleg ingepland. Hij is tevreden met deze snelle reactie. Hij hoopt in de toekomst 
daarover geen opmerking meer te moeten maken. 
 
Mevrouw Isabelle Vandenbrande, N-VA-raadslid, deelt mee dat de jeugdraad van Blankenberge ook een 
advies heeft gegeven op het ontwerp-natuurbeheerplan. Algemeen gesteld staan ze positief tegenover 

het plan. Wel wensen ze enkele vragen of opmerkingen te formuleren. Mevrouw Vandenbrande somt 
deze op: aangepaste verlichting voor zachte recreatie tussen Corsendonk en de jeugdlokalen, meer 
openbare toiletten, bij het plaatsen van natuurlijke speelelementen in het speelbos rekening houden met 
inclusie, heraanleg van de poel met een veilige omranding, voldoende fietsenstalling, het terugplaatsen 
van de weggenomen hangbrug, het voorzien van een hondenlosloopweide en van aangepaste verlichting 
voor de avondjoggers. In het reglement staat dat honden toegelaten zijn als ze zijn aangelijnd, maar in 
de speelzone zijn geen honden toegelaten. 
 
De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, beaamt ten aanzien van de heer Tavernier dat er inderdaad 
een overleg georganiseerd werd na zijn opmerking daarover. Bij dat overleg zijn geen grote knelpunten 
naar boven gekomen. Men heeft overigens binnen de administratie het nodige gedaan om te vermijden 
dat dit zich in de toekomst nog eens zou voordoen. 

 
Ten aanzien van mevrouw Vandenbrande merkt de heer gedeputeerde op dat dit een voorlopige 
vaststelling is. Het ontwerp-plan zal ter inzage liggen en er kunnen opmerkingen geformuleerd worden. 
De opmerkingen van de jeugdraad van Blankenberge zullen meegenomen worden in het verdere traject. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 19. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen. 
 

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

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN NATUURBEHEERPLAN 

VAN PROVINCIEDOMEIN ZEEBOS IN BLANKENBERGE EN BRUGGE 

 

 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

- het decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos van 7 juli 2014 

- het besluit van de Vlaamse regering betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning 

van natuurreservaten (14-07-2017) 

- het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2008 betreffende de 

toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten 

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

omwille van bovenlokale taakbehartiging) en 57§3 ( voeren van de gunningsprocedure, de 

gunning) 

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (bovenlokale behartiging voor het beheren 

van een provinciedomein , genaamd provinciedomein Zeebos geschikt voor bovenlokale 

recreatie e.a.) 
- het advies van de steden en de jeugdraden van Blankenberge en Brugge 
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BESLUIT: 

 

Artikel 1. 

 

Het ontwerp-natuurbeheerplan van het Zeebos wordt vastgesteld, ter inzage gelegd in het 

kader van de consultatie van de bevolking en ter goedkeuring voorgelegd aan ANB. Het 

ontwerp-beheerplan maakt integraal deel uit van onderhavig besluit. 

 

Artikel 2. 

 

De ontwerp-toegankelijkheidsregeling  van het Zeebos wordt vastgesteld en ter goedkeuring 

voorgelegd aan de administrateur-generaal van ANB. De ontwerp-toegankelijkheidsregeling 

maakt integraal deel uit van onderhavig besluit. 

 

 
 

*** 
 

Agendapunt 20 Goedkeuren van het gebruikersreglement van het Zwin Natuur Park 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
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 20. 

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

GOEDKEUREN VAN HET GEBRUIKERSREGLEMENT VAN HET ZWIN NATUUR PARK 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43, 2° en 15°; 
- het besluit van de provincieraad van 28 april 2016 houdende de oprichting van het provinciaal intern 

verzelfstandigd agentschap “Zwin Natuur Park”, afgekort IVA ZNP; 
- het besluit van de provincieraad van 23 mei 2019 betreffende de vaststelling van het organogram 

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

gekoppeld; 
- het voorstel van de deputatie. 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
 Het Zwin Natuur Park heeft de volgende visie en missie: 
1° Visie: het realiseren van een versterkt bewustzijn rond het belang en de potenties van natuur bij het 

grote publiek. 
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2° Missie: Het ZNP wil een attractieve natuurbeleving aanbieden aan het grote publiek in een uniek 
ecosysteem. Dit via de volgende kerndoelstellingen: 
a. recreatie: Het ZNP is een unieke toeristische attractie op basis van een versterkte 

natuurbeleving. Respect voor de natuur staat hierbij centraal; 
b. educatie: Het ZNP is de referentie op het vlak van natuureducatie. Daarbij wordt 

geïnvesteerd in kwalitatief hoogstaande educatieve modules en neemt het ZNP deel aan 
innovatieve onderzoeksprojecten (bijvoorbeeld monitoring van trekvogels); 

c. duurzaamheid: Het ZNP is het toonbeeld van sensibilisatie voor een duurzaam beheer van 

het natuurlijk kapitaal en van gebouwenbeheer, zoals bepaald door het PPP-model en op 
vlak van duurzame mobiliteit; 

d. genereren van inkomsten.  

 

 Deze visie en missie vertalen zich in vier functies: recreatie, educatie, inspiratie en observatie.  
 
 Het Zwin Natuur Park is een gezamenlijk initiatief van de Provincie West-Vlaanderen en van het 
Agentschap Natuur en Bos (ANB) en is gelegen aan de Graaf Leon Lippensdreef 8 te 8300 Knokke-Heist, 
dat wordt uitgebaat door de Dienst Zwin Natuur Park, bestaat uit:  
1° een betalende zone, omvattende het buitenpark en het museaal gedeelte binnen het onthaalgebouw; 
2° en een niet-betalende zone, omvattende delen van het onthaalgebouw, de cafetaria, de parking en 

buitenomgeving. 
 
 Voor de Zwinvlakte geldt een afzonderlijk toegankelijkheidsregeling van het Agentschap voor Natuur en 
Bos.  Zie hiervoor bijlage 1 : ‘Besluit van de administrateur-Generaal houdende goedkeuring van de 
toegankelijkheidsregeling voor het provinciaal domein Zwinpark, gelegen op het grondgebied van 

Knokke-Heist’. 
 
Art. 2: 
 Door hun loutere aanwezigheid in het Zwin Natuur Park verklaren de bezoekers zich te onderwerpen aan 
dit gebruiksreglement, de algemene verkoopsvoorwaarden 
(https://www.zwin.be/nl/verkoopsvoorwaarden), evenals aan het provinciaal politiereglement voor het 
openbaar domein in beheer van de provincie West-Vlaanderen dat ook van toepassing is op het Zwin 
Natuur Park (https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2017-11/Politiereglement.pdf). 
 
 De bezoekers dienen onverwijld gevolg te geven aan alle richtlijnen en onderrichtingen die door het 
Zwinpersoneel of domeinwachters gegeven worden. Indien men de richtlijnen en onderrichtingen niet 

volgt, kan de toegang geweigerd worden. 
 
Art. 3: 
Om veiligheidsredenen is het verboden bagage, rugzakken en goederen en voorwerpen van gelijk welke 
aard achter te laten in het gehele domein. Bezoekers dienen hun bagage verplicht achter te laten in de 
daartoe bestemde lockers. 
 
 
Art. 4:  
In het Zwin Natuur Park is het verboden:  
1° dranken en voedingswaren te consumeren, uitgezonderd in de horeca en in de ingerichte en 

aangeduide ruimtes; 

2° de zone te betreden zonder toegangsbewijs of schriftelijke toestemming; 
3° de zone te betreden met (huis-)dieren, behalve geleidehonden die steeds aan een fysiek zichtbare 

leiband dienen gehouden te worden; 
4° de zone te betreden buiten de voor de bezoekers opengestelde paden en andere infrastructuur; 
5° aanwezig te zijn na de openingsuren, tenzij met schriftelijke toestemming 
6° te roken; 
7° gebruik te maken van fietsen, go-karts, rolschaatsen, skeelers, hooverboards,…; 
8° om met drones of andere vliegende toestellen over het Zwin Natuur Park te vliegen. 
 
Art. 5: 
In het Zwin Natuur Park gelden de volgende regels: 
1° elke bezoeker wordt gevraagd zich fatsoenlijk te kleden en aangepaste kledij te dragen; 

2° groepen minderjarigen dienen steeds onder toezicht te staan van de meerderjarige begeleider; 
3° kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt hebben, moeten steeds onder begeleiding het 

Zwin Natuur Park betreden; 
4° na aankoop door de klant, of het nu gaat om tickets of abonnementen, kunnen deze niet omgeruild, 

doorverkocht of terugbetaald worden. In geen geval zal een ticket of een abonnement terugbetaald 
worden, zelfs niet in het geval dat het ticket of het abonnement niet door de klant gebruikt werd 
tijdens de geldigheidsperiode; 

5° in het natuurpark geldt een snelheidsbeperking van 5 km/u; 

https://www.zwin.be/nl/verkoopsvoorwaarden
https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2017-11/Politiereglement.pdf
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6° de directie behoudt zicht het recht om de toegang tot het Zwin Natuur Park te beperken, bezoekers 
de toegang te weigeren of het Zwin Natuur Park te ontruimen naar aanleiding van een piek in het 
bezoekersaantal, uit veiligheidsoverwegingen of in geval van overmacht; 

7° het binnenbrengen en gebruiken van audiovisueel opnameapparatuur  is enkel toegelaten voor 
persoonlijke doeleinden. 

 
Art. 6: 
Op de parking en in de buitenomgeving gelden volgende regels: 

1° het is verboden fietsen te stallen buiten de daartoe voorziene en aangeduide plaatsen en auto’s te 
parkeren buiten de daartoe voorziene parkeervakken; 

2° de toegang tot de parking is verboden voor vrachtwagens, aanhangwagens en caravans; 
3° autobussen, autocars  en kampeerwagens dienen op de speciaal ingerichte en aangeduide 

parkeervakken te parkeren; 
4° er geldt op de parking een snelheidsbeperking van 10 km/u. 
 
Art. 7: 
Leveringen met gemotoriseerd vervoer voor de horeca en voor het Zwin Natuur Park moeten gebeuren 
voor 10u of na 16u30. De leveranciers moeten de aangeduide signalisatie volgen. 
 
Art. 8: 

§ 1. Audiovisuele opnames voor professioneel gebruik, publicitaire doeleinden en verspreiding via de 
media mogen en kunnen pas gebeuren na ondertekening van een overeenkomst tussen de aanvrager en 
het Zwin Natuur Park. 
 
§ 2. Een fotoshoot moet minimum 7 werkdagen op voorhand aangevraagd worden. Een filmopname 
moet minimum 14 werkdagen op voorhand aangevraagd worden. Indien nodig stelt het Zwin Natuur Park 
een voorafgaandelijk verkennend terreinbezoek voor. Het terreinbezoek heeft plaats onder begeleiding 
van een medewerker van het Zwin Natuur Park. 
 
§ 3. Het huurtarief en de waarborg dienen volledig volstort te zijn vóór de aanvang van de filmopname.  
 
§ 4. De fotoshoot of filmopname kan enkel doorgaan nadat een schriftelijk toestemming ontvangen is 

van het Zwin Natuur Park. Die schriftelijke toestemming wordt pas verleend nadat de betaling volstort is 
en nadat het Zwin Natuur Park de wederzijds ondertekende overeenkomst ontvangen heeft. 
 
§ 5. Indien er zonder voorafgaande toelating toch gefotografeerd of gefilmd wordt, dan wordt er een 
proces verbaal opgesteld door de bevoegde beheerders en wordt een dagprijs aangerekend per 
vastgestelde overtreding. 
 
§ 6. Indien er tijdens de fotoshoot of de filmopname inbreuken op geldende wetgeving worden 
vastgesteld, in het bijzonder maar niet uitsluitend de natuurwetgeving, worden de bevoegde 
inspectiediensten ingeschakeld. 
 

§ 7. Bij commerciële fotoshoots en filmopnames mag noch de naam van het Zwin Natuur Park  gelinkt 
worden aan een bepaald product, noch mag het Zwin Natuur Park herkenbaar in beeld gebracht worden, 
tenzij hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming verkregen werd door de bevoegde instanties. 
  
§ 8. De  geldende tarieven voor verschillende types van filmopnames of fotoshoots zijn: 
1° fotoshoot in het kader van publiciteit of reclame: 800 euro per halve dag; 
2° filmopname in het kader van een fictiereeks of film: 750 euro per dag; 
3° filmopname in het kader van publiciteit of reclame: 1500 euro per dag; 
4° montagedag (opbouw- en afbreekdagen): 50% van het tarief per dag; 
5° huwelijksreportage of communiefoto’s op paden: reguliere toegangsprijs per persoon (geen 

waarborg); 
6° waarborg te volstorten van 500 euro voor een fotoshoot en 1500 euro voor een filmopname. Dit 

bedrag kan verhoogd worden indien er specifieke risico’s aan de opname verbonden zijn en dit zal 
vermeld worden in de overeenkomst. Na afloop maakt het Zwin Natuur Park een evaluatie en wordt 
teruggekoppeld naar de aanvrager. OP basis van het resultaat van die evaluatie wordt de waarborg 
geheel of gedeeltelijk aan de aanvrager teruggestort; 

7° kosten voor de parking zijn niet inbegrepen. 
 
 De geldende tarieven kunnen jaarlijks door deputatie van de provincie West-Vlaanderen aangepast 
worden.  
 
§ 9. Elke aanvraag voor een fotoshoot of een opname is anders. Daarom is het noodzakelijk dat de 
beheerders van het Zwin-natuurgebied (= Provincie West-Vlaanderen en Agentschap Natuur en Bos) elke 
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aanvraag afzonderlijk beoordelen. De beheerders kunnen aan de finale goedkeuring specifieke 
randvoorwaarden verbinden. 
 
 De beheerders van het Zwin-natuurgebied hebben steeds het recht om de toelating voor een 
opname te weigeren als een opname niet past binnen het imago van het Zwin of wanneer de 
natuurwaarden in het gedrang komen of de veiligheid en/of het comfort van de bezoekers van 
het gebied niet meer gegarandeerd kan worden.  
 

§ 10. Vragen over of aanvragen voor een fotoshoot of een filmopname dienen te gebeuren via 
info@zwin.be.  
 
Art. 9: 
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen is bevoegd om te beslissen over alle aangelegenheden 
die niet uitdrukkelijk in dit reglement worden voorzien, alsook om te beslissen over alle betwistingen die 
naar aanleiding van de toepassing van dit reglement zijn ontstaan. 
 
Art. 10: 
De deputatie van de provincie West-Vlaanderen wordt gemachtigd om, bij de uitoefening van de onder 
artikel 8 omschreven bevoegdheid, de nominale waarden van de tarieven nader te bepalen. 
 

Art. 11: 
Dit reglement met bijlage treedt in werking met ingang van 1 november 2019. 
 

 
 

*** 
De voorzitter sluit de vergadering om 17u15.  

 
 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
Geert Anthierens Christof Dejaegher 
 

____________________ 

 

 

 

 


