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BART NAEYAERT 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, PLATTELANDSBELEID, LANDBOUW EN 

VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN NIET-
CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE GEMEENSCHAPPEN 
 

 

Vraag nr. S/2019/53 

van de heer Tom Willems 

van 14.10.2019 

 

Vraag betreffende de milieuvergunning Boudewijn Seapark 

 

Vraag: 

 

Geachte, 

  

In de milieuvergunning die in 2013 voor de duur van 20 jaar door de 

Deputatie aan het Boudewijnpark werd opgelegd, werden bepaalde 

voorwaarden opgelegd. 

 

Zo moest het park een oplossing vinden voor het oppompen van 

grondwater. Betreffende het oppompen van grondwater, werd in de 

bijzondere voorwaarden van de verleende milieuvergunning o.a. opgelegd 

dat een wateraanwendingsplan diende opgesteld te worden. Eind 2016 werd 

een wateraanwendingsplan overgemaakt. Hierbij werd ook een actieplan 

opgesteld waarbij een aantal waterbesparende investeringen werden 

gepland met vermelding van een streefdatum.  

 

Gezien de voorbije hete zomers en het toenemend tekort aan grondwater, 

stellen buurtbewoners zich de vraag hoe het Boudewijnpark dit heeft 

opgelost en of dit niet ten koste gaat van het grondwater op Sint-Michiels.  

 

Graag had ik van u een antwoord op de volgende vragen:  

 

 Hoe werd het probleem inzake het oppompen van grondwater 

opgelost?  

 Heeft het Boudewijnpark een impact op het tekort aan grondwater in 

de Brugse deelgemeente Sint-Michiels? 

 Welke waterbesparende maatregelen neemt het Boudewijn Seapark? 

 Welke streefdata werd er gegeven voor de waterbesparende 

maatregelen opgenomen in het actieplan van 2016? 

 De bewoners in de omgeving van het Boudewijn Seapark kregen een 

paar jaar geleden een document waarin hen gevraagd werd of zij 

bezwaar hadden tegen de opslag van chloor naast het 

Boudewijnpark. 
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o Hoe wordt het chloor opgeslagen en is daar toezicht op? 

o Hoe wordt het chloorwater geloosd?  

o Ondervindt het milieu hier schade hiervan en op welke 

manier wordt hier controle op uitgeoefend?  

 

Alvast dank bij voorbaat. 

 

 

Antwoord: 

digitaal verstuurd op 05.11.2019 

 

Geacht Provincieraadslid,  

 

Op uw vraag over de milieuvergunning van Boudewijn Seapark kunnen we het 

volgende antwoorden. 

 

De deputatie is zich terdege bewust van de mogelijke impact van de 

grondwaterwinning bij het Boudewijnpark. Daarom heeft de deputatie op 

29/8/2013 in haar beslissing over de milieuvergunningsaanvraag de termijn 

voor de gevraagde grondwaterwinningen (resp. 24.000 m³/jaar uit de 

Ieperiaan-laag en 5.416 m³/jaar uit het Kwartair Dek) slechts verleend voor 

een termijn van 2 jaar. Het bedrijf diende verder werk te maken van geplande 

waterbesparende maatregelen en het inzetten van alternatieven voor het 

gebruik van diep grondwater en leidingwater.  Er werd immers hoogwaardig 

water aangewend voor laagwaardige toepassingen.  Hieromtrent diende een 

actieplan met timing opgemaakt te worden. Deze studie werd bezorgd op 

4/03/2015 

 

Bij besluit van de deputatie d.d. 20/08/2015 werd dan, op basis van de studie 

d.d. 04/03/2015, o.m. een vergunning verleend tot 29/08/2033 voor volgende 

grondwaterwinningen : Grondwaterwinning max. 5.623 m³/jaar in het Ledo 

Paniseliaan Aquifersysteem, grondwaterwinning max. 14.654 m3/j in het 

Ieperiaan Aquifersysteem en grondwaterwinning max. 5.416 m³/jaar uit 

Kwartair Dek. 

 

In deze vergunning werden o.m. volgende bijzondere voorwaarden opgelegd : 

1. De exploitant voert een grondige studie uit naar de mogelijkheid om 

hemelwater op te vangen en te gebruiken in de sanitaire blokken. Deze studie 

wordt uiterlijk 1 jaar na het verlenen van de vergunning bezorgd aan de 

vergunningverlenende overheid, LNE-milieuvergunningen, LNE-milieu-

inspectie, de VMM en het CBS.  

 

2. Er moet een wateraanwendingsplan opgesteld worden. Het 

wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een 

stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, 

buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast 

wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende 

waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun 

toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe en  waar 

de alternatieven voor het Ieperiaanwater worden ingezet.  
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Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden 

worden voor de toezichthoudende ambtenaar en dit ten laatste 1 jaar na 

Vlarembesluit. Het uitvoeringsplan moet steeds in overeenstemming zijn met 

de reële situatie.  

 

Op 31/10/2016 werd een wateraanwendingsplan bezorgd. Dit plan bevat 

inderdaad een actieplan met timing. De deputatie heeft geen toezichthoudende 

bevoegdheid, dus de deputatie heeft geen zicht op de concrete verdere situatie 

en eventuele uitvoering op het terrein.  

 

Wat betreft de chlooropslag kan het volgende worden gesteld :  

In haar milieuvergunning dd. 29/08/2013 heeft de deputatie volgende 

chlooropslag vergund : 

 Opslag van 6.050 kg/5.500 l natriumhypochloriet (corrosief) : 

 1.650 kg/1.500 l – zeeleeuwen (bovengrondse dubbelwandige 

houder) 

 4.400 kg/4.000 l – dolfinarium (bovengrondse dubbelwandige 

houder) 

 

Deze tanks worden regelmatig gecontroleerd door een erkend 

keuringsorganisme. 

 

Het water wordt geloosd op riool en gezuiverd in de RWZI van Brugge. De 

lozing op de openbare riolering gebeurt via 4 lozingspunten. 

Volgende bijzondere voorwaarden werden opgenomen m.b.t. de lozing van het 

bedrijfsafvalwater : 

1. Voor het bedrijfsafvalwater (afkomstig van plonsbad, dolfinarium en 
zeeleeuwenbad) geldt een lozingsnorm voor AOX : 0,6 mg/l 

2. De lozing van van zwembadwater bij de jaarlijkse lediging zo veel mogelijk 
gespreid wordt in de tijd met een max. debiet van 200 m³/d.  Minstens 14 dagen 
op voorhand dient Aquafin daarvan op de hoogte gesteld te worden.   

 
Het bedrijf dient op geregelde tijdstippen analyses te nemen van het geloosde 

afvalwater en de resultaten hiervan ter inzage houden de VMM en van de 

afdeling handhaving van het departement omgeving. 

Ook hier moet nogmaals opgemerkt worden dat de deputatie zelf niet beschikt 

over enige toezichthoudende bevoegdheid.  

 

Tenslotte vindt u in bijlage het wateraanwendingsplan dat door het bedrijf werd 

ingediend. Dit geeft mee info over de waterbesparende maatregelen. Vanaf 

pagina 29 vindt u een concreet actieplan. 

 

Met oprechte groeten 

 

 

Koen Dewulf     Bart Naeyaert 

Directeur dienst vergunningen  Gedeputeerde bevoegd voor  

      omgevingsvergunningen 
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Vraag nr. S/2019/52 

van de heer Tom Willems 

van 14.10.2019 

 

Vraag betreffende duurzaamheid en ethiek aankoopbeleid 

 

Vraag: 

 

Geachte Gedeputeerde Naeyaert, 

 

Op de raad van april stelde ik u twee vragen over de duurzaamheid en ethiek van 

het aankoopbeleid van de provincie. Dit naar aanleiding van de resultaten van een 

onderzoek op vraag van WWF gaande over de ontbossing van tropische wouden 

voor bepaalde grondstoffen. 

  

Ik stelde u dan de volgende vragen: 

 

- Hoe duurzaam en ethisch is het aankoopbeleid van de provincie bij 

openbare aanbestedingen? 

 

- Welke maatregelen worden er getroffen om hierop controle uit te oefenen? 

 

Op de eerste vraag kreeg ik van u een bevredigend antwoord, echter op de 

tweede kreeg ik geen antwoord. In mijn repliek liet ik verstaan hier graag 

schriftelijk een antwoord op te krijgen. 

 

Graag had ik dan nu ook van u een antwoord op mijn vraag: 

 

- In welke mate oefent de provincie controle uit op de duurzaamheid en de 

ethiek van haar aankopen? 

 

Alvast dank bij voorbaat. 

 

Antwoord: 

 

digitaal verstuurd 14.11.2019 

 

Geacht provincieraadslid, 

 

Het plaatsen van overheidsopdrachten – in al zijn facetten – wordt 

hoofdzakelijk  gecontroleerd aan de hand van het dienstorder overheidsopdrachten 

(april 2018).  

 

In dit dienstorder worden niet enkel richtlijnen opgenomen met betrekking tot de 

wettigheid en regelmatigheid van de plaatsingsprocedure, maar eveneens met 

betrekking tot aspecten die gerelateerd zijn aan duurzaamheid.  

 

Om de werkbaarheid van het aankoopproces niet te hypothekeren wordt niet 

systematisch een specifieke controle uitgeoefend op de duurzaamheid en ethiek van 

de aankopen van de provincie. Door de complexiteit van de productie- en 

handelsketens, en de soms beperkte transparantie op dat vlak, is het overigens niet 

altijd eenvoudig om op een voldoende heldere manier zicht te krijgen op iedere fase 

van die keten. Aan de hand van het dienstorder wordt echter wel een algemene 

wettigheids- en regelmatigheidscontrole uitgevoerd.  
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Het dienstorder speelt hierbij een rol op 2 niveaus : 

1. het bevat een set richtlijnen die door de eigenaarsdienst moeten worden nageleefd 

wanneer deze de procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht aanvat.  

In een aantal gevallen zal het bv. voorzien in een verplichte advisering van de 

milieucoördinator. Door middel van deze verplichte tussenkomst kan worden 

gegarandeerd dat bij het omschrijvingen van de technische bepalingen van een 

opdracht – waar mogelijk – de toepasselijke labels worden gevraagd : 

FSC of PEFC label voor hout; Fair trade of Biolabel voor voeding; Schone kleren of 

Biolabel voor kledij; voor papier een type I label (zoals EU eco label of gelijkwaardig) 

of een label dat aangeeft dat de oorsprong van het papier afkomstig is uit duurzaam 

beheerde bossen zoals PEFC, FSC of gelijkwaardig). 

 

Een gelijkaardige verplichte tussenkomst is voorzien bij de aankoop van wagens, 

waarbij wordt beoogd het wagenpark van de provincie in de mate van het mogelijke te 

verduurzamen. 

Een aanvraagdossier tot aankoop van een dienstvoertuig wordt ingediend bij de dienst 

Accommodatie, met een grondige motivering voor deze beleidsbeslissing als bijlage. 

De dienst Accommodatie vraagt vervolgens advies aan de diensten mobiliteit (die 

waakt over de problematiek van een eventueel dubbel gebruik met het 

poolwagensysteem) en Minawa (interne milieuzorg, die adviseert over de optimale 

duurzaamheid van het aan te kopen voertuig). 

Voor wagens wordt er gekozen om standaard 40% van de punten op duurzaamheid te 

plaatsen met name op de criteria verbruik en CO2-uitstoot (gebaseerd op de criteria 

van de Ecoscore). Voor een alternatief type brandstof kan daar nog het criterium 

actieradius, levensduur batterij of oplaadsnelheid batterij aan toegevoegd worden. 

Het komt aan de dossierbehandelaar of het diensthoofd toe om te oordelen in welke 

mate bijkomend aandacht wordt besteed aan het duurzaam of ethisch karakter van de 

desbetreffende aankoop. In ieder geval moet de toepassing van het dienstorder 

garanderen dat alle wettelijk voorschriften werden nageleefd.  

In dit verband kan ook het voorbeeld aangehaald worden van de aankoop van 

duurzame vis.  

De provincie koopt voedingswaren voor het bedrijfsrestaurant in Boeverbos. In het 

bestek voor deze overheidsopdracht heeft de deputatie opgenomen dat alleen 

duurzaam gevangen vis aangekocht zal worden. M.a.w. het moet vis zijn die de 

valduvistool doorstaan heeft. 

Sindsdien wordt alleen nog vis geleverd die de valduviserkenning heeft. 

De deputatie was de eerste die dergelijk aankoopbeleid voert. Intussen ook enkele 

anderen (gemeentebestuur Zwevegem, Northseachefs) 

Vanaf najaar 2019 heeft KVLV haar leden aangezet tot het aankopen van duurzaam 

gevangen vis. Planning is bezig, maar reeds 60-tal afdelingen die kookles hebben met 

duurzaam gevangen vis … 

 

2. het wordt door de beheersdiensten COOP en Financiën aangewend om controle en 

toezicht uit te oefenen op het ontwerp van gunningsbeslissing (en de daaraan 

voorafgaande plaatsingsprocedure) dat ter goedkeuring wordt voorgelegd.    

Het duurzaam en ethisch karakter van het aankoopbeleid is een permanent 

aandachtspunt, en er wordt blijvend naar gestreefd om op dit vlak vooruitgang te 

boeken.  
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Nieuwe ervaringen en inzichten zullen worden geïncorporeerd in toekomstige versies 

van het toepasselijke dienstorder dat op regelmatige basis wordt geëvalueerd en 

aangepast. 

 

Met oprechte groeten, 

 

Bart Dekoninck    Bart Naeyaert 

 

 

Diensthoofd contracten, 

overheidsopdrachten en patrimonium 

Gedeputeerde bevoegd voor contracten, 

overheidsopdrachten en patrimonium 

 

 

 

Vraag nr. S/2019/51 

van de heer Wim Aernoudt 

van 30.09.2019 

 

Vraag betreffende mislopen erfgoedsubisidies provincie West-Vlaanderen 

 

Vraag: 

 

Geachte, 

 

Gezien de vragen die ik heb gesteld tijdens de vaststelling van de eerste wijziging 

van het budget 2019 (agendapunt 23) op de provincieraad van 26 september ‘19 

niet of onvolledig werden beantwoord, stel ik ze nu nogmaals schriftelijk. Dit 

betreft het onderwerp in verband met het Rekenhof gemelde feitelijkheden ten 

aanzien van de toegezegde erfgoedsubsidies. 

 

Ik wil direct hieraan gekoppeld ook nog even stil staan bij context die ons 

daarrond is geschetst aan de raadsleden: 

 

 1: De besloten commissie vorige week. Infopunt 32: Bespreking in 

besloten vergadering: 

Verslaggeving door de provinciegriffier met betrekking tot het onderzoek 

waarmee hij werd belast naar de door het Rekenhof gemelde 

feitelijkheden ten aanzien van de toegezegde erfgoedsubsidies 

 2: Het vertrouwelijk rapport van de griffier 

 3: De zitting van de provincieraad van juni 

De provincieraad is dankzij de brief van het Rekenhof van 4 juni 2019 in kennis 

gesteld dat er in totaal 982.200,92 euro subsidies zijn verloren gegaan naar 

aanleiding van de renovatie van het Grootseminarie.  

 

De griffier werd gelast een onderzoek te voeren. Eén resultaat van dat onderzoek 

is dat het bedrag werd bijgesteld. Enerzijds daalt het bedrag een beetje voor het 

Grootseminarie en het Bisschopshuis maar anderzijds zijn er ook subsidies 

verloren gegaan in nog 2 renovatieprojecten, met name, kasteel ’t Hooge in 

Kortrijk en de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge. De provincieraad West-

Vlaanderen klopt nu af op een totale schade van 1,12 miljoen euro.  
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Dit is de info voor de provincieraad sinds kennisname van het vertrouwelijk 

rapport. De N-VA-fractie kan zich vinden in de geschetste analyse en wil de 

remediëring alle kansen geven.  

 

 

De N-VA-fractie vraagt wel bijkomend onderzoek in verband met volgende 

vaststellingen.  

 

Vaststellingen die buiten de onderzoeksopdracht vallen die de griffier heeft 

gekregen van de deputatie.  

 

Deze items zijn dus nog niet onderzocht: 

De N-VA-fractie verwijst naar de provincieraad van juni 2019 waar de deputatie 

verklaarde dat ze tot aan de kennisname van de brief van het Rekenhof van niets 

te weten.  

 

Verslag provincieraad juni 2019, eerste gedeputeerde Nayaert: “Gedeputeerde 

deelt mee dat men kennis heeft genomen van het verslag van het Rekenhof. Dat 

was even slikken. Het lijkt er inderdaad op dat er een aantal subsidies definitief 

verloren zullen zijn.” 

Ik herhaal op het einde van de bespreking nog eens: “Ik vind ook markant dat het 

Rekenhof de administratie opbelde en dat er op dat moment geen signaal wordt 

gegeven naar de deputatie”, wat op non-verbale instemming van de deputatie kon 

rekenen. 

 

Ten eerste legt met deze verklaringen de deputatie de verantwoordelijkheid 

volledig bij de administratie en wast de deputatie zijn handen in onschuld.  

Maar geen nood het hoofd van de provinciale administratie mag het gaan 

uitzoeken en zal rapporteren aan de raad.  

 

Ten tweede is het duidelijk dat de administratie in de maanden voor juni 2019 al 

wist, door overleg met het Rekenhof, wat er aan de hand was.  

 

Bij deze rapportage in de besloten commissie van vorige week vernamen de leden 

van de commissie op de interessante vraag of “wij als raadslid dit verloren gaan 

van subsidies hadden kunnen zien in het budget en de budgetwijzigingen”. Het 

antwoord is dat de eerste sporen te vinden zijn in de budgetwijziging van 

september 2018. 

 

Wat wordt dus gezegd in de commissie: “De administratie wist het al bij het 

opstellen van budgetwijziging 4 van 2018, dus al in de maanden voor september 

2018.” 

Bij nazicht op pagina 323 van deze budgetwijziging van september 2018 vindt de 

N-VA-fractie volgende terug: 262.674,25 euro minder ontvangsten zijn te 

verwachten bij de renovatie van het Grootseminarie. En daarover wordt wat uitleg 

verschaft in cursief: “voorschot kan opgevraagd worden in 2019 waardoor een 

deel van de ontvangsten moet doorgeschoven worden uit 2018.” 

 

Er wordt dus in de budgetwijziging zelf geen gewag gemaakt van het verloren 

gaan van subsidies. Er wordt integendeel een plausibele verklaring gegeven, BBC, 

transactiemoment verschuift van jaar, dus het budget wordt bijgestuurd. Niet 

direct iets waar de provincieraad zich zorgen hoeft over te maken.  

 

Maar dit strookt niet met de gegevens uit het vertrouwelijk rapport. De N-VA 

fractie citeert letterlijk als het gaat over de voorbereiding van de 4de 

budgetwijziging van 2018, dit is de periode voor de maanden voor september 
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2018 “tijdens deze uitsplitsing kwamen de eerste signalen dat mogelijk subsidies 

niet werden opgevraagd (bijzonder voor het Grootseminarie).” 

 

Via toegevoegde nota van de deputatie aan de provincieraad werd bij de 

budgetwijziging van september 2018 kenbaar gemaakt: “daarnaast zullen ook een 

aantal investeringsontvangsten niet gerealiseerd worden of worden ze op een 

later tijdstip gerealiseerd en doorgeschoven in de meerjarenplanning.” 

Wat staat er dus in het vertrouwelijk rapport: “de deputatie wist het al in de 

maanden voor september 2018.” 

 

De N-VA-fractie stel dus vast: In juni legt de deputatie gezwind de bal in het 

kamp van de administratie. Zij wisten nergens van tot het Rekenhof op 4 juni ’19 

een brief stuurt.  

In september stuurt het hoofd van de provinciale administratie die bal gezwind 

terug naar de deputatie: “toegevoegde nota aan budgetwijziging 4 van september 

2018 van de deputatie aan de provincieraad” 

 

De conclusie van het vertrouwelijk rapport is dat de deputatie dit al wist bij de 

voorbereiding van de vierde budgetwijziging van 2018, dit in de maanden voor 

september 2018.  

 

Voor de N-VA-fractie is dit een vertrouwensbreuk tussen de administratie en deze 

deputatie (zoals hierboven geschetst). 

 

Dus naast onze eerdere vraag (boven bladzijde 2) nog volgende vragen: 

1) Houdt de deputatie, na kennisname van het vertrouwelijk verslag, zijn stelling 

aan pas kennis genomen te hebben van deze problematiek naar aanleiding van 

het verslag van het Rekenhof?  

2) Wie is er verantwoordelijk voor dat er pas in juni 2019 maatregelen worden 

genomen die zich al opdrongen in de zomer van 2018? Bijna een jaar eerder dus? 

3) Waarom werd in budgetwijziging 4 van 2018 geen gewag gemaakt van 

verloren subsidies bij het Grootseminarie en het Bisschopshuis, terwijl zowel de 

administratie en de deputatie op de hoogte waren van het probleem en deze in 

zeer algemene termen, bedekt meegeven aan de raad? 

4) Wie neemt hier de politieke verantwoordelijkheid voor op? 

5) De N-VA-fractie vraagt met aandrang om dit verder diepgaand en extern te 

onderzoeken.  

 

Dank alvast voor uw antwoorden. 

 

 

Antwoord: 

  

Digitaal verstuurd 28.10.2019 

Geacht provincieraadslid, 

 

Op 30 september 2019 mocht het provinciebestuur een schriftelijke vraag ontvangen 

met 

betrekking tot de opvolging van de erfgoedsubsidies. U vindt onderstaand een 

antwoord op uw 

vraag. 

 

1. Het gevoerde onderzoek en vraag tot bijkomend onderzoek naar aanleiding van de 

vaststellingen aangehaald in de schriftelijke vraag (opmerkingen op budgetnota en 

toelichtende nota BW 4 2018) 
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Zoals reeds eerder gesteld in de eerste commissie van september 2019 is er naar 

aanleiding van de brief van het Rekenhof begin juni 2019 en de bespreking tijdens de 

commissies en de provincieraad van juni laatstleden een onderzoek gevoerd naar de 

omvang van de niet geïnde erfgoedsubsidies en de oorzaken van dit probleem. 

Het rapport van de griffier met betrekking tot dit onderzoek is in een besloten infopunt 

toegelicht tijdens de eerste commissie van september. Een uitgebreid onderzoek dat 

inderdaad de problemen heeft blootgelegd en de oorzaken heeft geïdentificeerd. 

 

2. Houdt de deputatie, na kennisname van het vertrouwelijk verslag, zijn stelling aan 

pas 

kennis genomen te hebben van deze problematiek naar aanleiding van het verslag van 

het Rekenhof. 

 

De deputatie heeft formeel en expliciet kennis genomen van de externe beoordeling 

van de 

problematiek naar aanleiding van het Brief van het Rekenhof (externe audit). 

 

3. Wie is er verantwoordelijk voor dat er pas in juni 2019 maatregelen worden 

genomen 

die zich al opdrongenin de zomer van 2018? Bijna een jaar eerder dus? 

 

Er bleek dat de geraamde bedragen die in het meerjarenplan zaten voor het 

Grootseminarie niet gerealiseerd konden worden, in het bijzonder een gedeelte dat uit 

het verleden was overgedragen. 

 

Er is vanaf dat ogenblik verder onderzoek gevoerd, in alle openheid en transparantie 

naar het 

Rekenhof. Wat ertoe heeft geleid dat het Rekenhof vaststellingen heeft kunnen doen 

zoals formeel gemeld aan de provincieraad. 

 

In juni 2019 zijn de maatregelen expliciet gemaakt en gebundeld naar aanleiding van 

de verdere afhandeling van de zaak en de externe bevestiging (via het Rekenhof) van 

de juiste inschatting van eerste signalen. Belangrijk om weten is dat de zaak door het 

systeem van financiële controle binnen het bestuur zelf aan het licht is gekomen, wat 

impliceert dat er op voorhand al maatregelen genomen werden voor controle en 

opvolging. 

 

4. Waarom werd in budgetwijziging 4 van 2018 geen gewag gemaakt van de verloren 

subsidies bij het Grootseminarie en het Bisschopshuis, terwijl de administratie en de 

deputatie op de hoogte waren van het probleem en deze in zeer algemene termen, 

bedekt meegeven aan de raad? 

 

Via de toegevoegde nota van de deputatie aan de provincieraad werd bij de 

budgetwijziging 2018 melding gemaakt van de zaak. De vraag gaat over de mate 

waarin de communicatie (on)voldoende toereikend was voor iedereen en dus ook 

aanleiding kon geven tot de nodige vraagstelling vanuit de provincieraad. De deputatie 

toont, op basis van de analyse van de provinciegriffier, begrip hiervoor en stelde via 

de repliek van de eerste gedeputeerde tijdens de provincieraad van 26 september de 

nodige bijsturingen voor. 

 

5. Wie neemt hier de politieke verantwoordelijkheid voor op? 

De deputatie is collegiaal bevoegd voor de uitvoering en opvolging van het provinciaal 

beleid. 

Binnen de geschetste context neemt de deputatie als college de verantwoordelijkheid 

op om de gewenste bijsturingen te realiseren zodat het systeem van 

organisatiebeheersing (dat zijn nut heeft bewezen in het ontdekken van de zaak) 
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wordt versterkt. De collegiale verantwoordelijkheid spreidt zich bovendien over drie 

legislaturen uit. 

 

6. De N-VA-fractie vraagt met aandrang om dit verder diepgaand en extern te 

onderzoeken. 

Het heeft weinig zin nog langer bij de feiten uit het verleden stil te staan, wetende dat 

de feiten gerelateerd zijn aan erfgoeddossiers uit de periode 2010-2012, waarvan de 

laatste effectieve actie inzake het innen van de toegekende subsidies uiterlijk vijf jaar 

geleden kon plaatsvinden. De deputatie is ervan overtuigd dat het onderzoek door de 

provinciegriffier zeer volledig en grondig is uitgevoerd en neemt akte van de 

bevindingen uit het rapport. Ze bieden alle nodige informatie om de remediéring vorm 

te geven. Bijkomend extern onderzoek zal geen nieuwe informatie opleveren. 

Het onderzoek toont duidelijk aan dat de dossieropvolging binnen de dienst Gebouwen 

aangepakt moet worden, maar ook dat de communicatie tussen Gebouwendienst en 

dienst Financién verbeterd kan worden. Dat zijn dan ook meteen de twee 

basiselementen waarop hetverbetertraject dat we voorstellen is gebaseerd. 

 

Wat dit verbetertraject betreft kan ik u volgende drie zaken meedelen: 

Momenteel ligt de prioriteit bij het verbeteren van de opvolging van de dossiers met 

erfgoedpremie in de dienst Gebouwen en de communicatie hierover aan de dienst 

Financiën. Dit verbetertraject is momenteel reeds in uitvoering. Nadien kan die 

verbeterde werkwijze de basis vormen voor het opvolgen van dossiers met andere 

soorten subsidies en in andere diensten. 

 

Een eerste verbeterpunt heeft betrekking op de tabel waarmee de subsidies worden 

opgevolgd in de dienst Gebouwen: 

 

De bestaande opvolging door elke dossierbehandelaar blijft behouden. Maar deze 

wordt aangevuld met één centrale tabel op dienstniveau met een globale opvolging 

van alle afzonderlijke overheidsopdrachten met een subsidie. Deze centrale tabel 

vereenvoudigt de centrale opvolging door het diensthoofd (secundaire ordonnateur). 

Deze centrale tabel is ook bruikbaar voor intern overleg binnen de dienst Gebouwen. 

 

Die centrale tabel bevat veel gedetailleerder dan voorheen een uitsplitsing van de 

opeenvolgende fasen in het dossier en de actuele status van het dossier tot het 

volledig is afgerond. 

 

De voortgang van de werken zelf wordt gedetailleerd geregistreerd in de tabel: 

voorontwerp — ontwerp — gunningsprocedure - uitvoering - voorlopige en definitieve 

oplevering. 

 

De opeenvolgende stappen in de subsidieprocedure worden gekoppeld aan die 

voortgang van de werken: initiële aanvraag — toekenning subsidie — berekening 

vervaltermijn — eventuele aanpassing van het subsidiebedrag - aanvragen van de 

voorschotten – aanvragen van het saldo — registratie van de ontvangen bedragen. 

 

Een tweede verbeterpunt is de communicatie van de dienst Gebouwen aan de dienst 

Financiën. 

 

In het verleden werd gecommuniceerd over de globale ontvangsten die verwacht 

worden per gebouw of site gedurende het meerjarenplan. Nu wordt die communicatie 

uitgesplitst per afzonderlijk dossier waarvoor subsidies worden aangevraagd. 

 

Meerdere hiërarchische niveaus worden geïnformeerd bij het overmaken van de 

gegevens van de centrale tabel door dienst Gebouwen aan de dienst Financiën. Niet 

enkel het niveau dossierbehandelaar/medewerker. Maar ook het niveau diensthoofd. 
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Minstens twee maal per jaar organiseren de diensten Gebouwen en Financiën een 

wederzijds nazicht van de gegevens op de tabel van de dienst Gebouwen met de 

gegevens zoals die bekend zijn bij de dienst Financiën. Rapportering over stand van 

zaken van de realisatie van de ontvangsten aan managementteam en deputatie. 
 

 

Vraag nr. S/2019/50 

van de heer Johan De Poorter 

van 16.09.2019 

 

Vraag betreffende een overzicht van gesponsorde berichten op sociale media 

 

Vraag: 

 

Geachte, 

 

Recentelijk konden we vaststellen dat er vanuit de Provincie ook gesponsorde 

berichten werden verspreid op sociale media, o.a. via Facebook. 

 

Deze hebben waarschijnlijk als doel bepaalde activiteiten te promoten.  

 

Daarom had ik graag volgende vragen gesteld:  

 

1. Kan de deputatie mij een overzicht bezorgen van de verschillende 

gesponsorde berichten op sociale media (ook andere los van Facebook) 

en online advertenties voor het werkingsjaar 2018 en de eerste 6 

maanden van 2019? 

 

2. Welke bedragen werden er besteed per bericht? Welke was de omloop 

periode van de berichten? 

 

3. Welk bereik voorziet men voor deze berichten?  

 

4. Hoeveel feedback krijgen deze berichten?  

 

5. Welke actoren en voorwaarden bepalen dat een bericht op sociale media 

gesponsord wordt?  

 

6. Wie bepaalt dat berichten online gepusht worden ? 

 

7. Welke budget voorziet men voor het werkingsjaar 2020 ?  

 

Alvast bedankt voor de antwoorden. 

 

Met genegen groet, 

 

Provincieraadslid Johan De Poorter  
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Antwoord: 

digitaal verstuurd op 23.10.2019 

 

Geacht provincieraadslid 

 

In antwoord op uw schriftelijke vraag kan ik u volgende informatie meegeven:  

 

Wat online bannering betreft op nieuwssites, waren er vanuit de dienst 

Communicatie twee campagnes waarbij online bannering deel uitmaakte van 

een grotere mediadeal (met ook advertenties, publi-reportages, lezersacties, 

…): 

 

1. Campagne GoneWest (herdenkingsprogramma WO 1 met verschillende 

evenementen in 2018) 

- via mediadeal met Mediahuis 

- online advertenties op Nieuwsblad.be – XL leaderboard (mediawaarde 

12.000 euro  + 21%) 

- online advertenties op Standaard.be – XL leaderboard (mediawaarde 

28.000 euro + 21%) 

- totale mediawaarde van 40.000 euro + 21%  90% korting i.k.v. 

mediadeal = kostprijs van 4.000 euro + 21% 

 

2. Campagne informatie provincieraadsverkiezingen 

- periode 07/09 tot 05/10 

- formaat: medium rectangle 

- nieuwsblad.be + standaard.be  West-Vlaamse IP adressen 

- 15.130,50 euro + 21% 

 

We beschikken niet over aparte rapporten over het online aandeel en effect 

van deze campagnes.  

 

Adverteren op Facebook is geen onderdeel van onze policy op het vlak van 

sociale media. Het organisch bereik van onze Facebookpagina is erg groot 

(voor een overheid) en we willen dat niet naar beneden halen door als 

adverteerder beschouwd te worden door Facebook. Uiteraard zetten we ook 

sterk in op andere vormen van online communicatie (linken naar website 

www.west-vlaanderen.be). 

 

Het zou wel kunnen dat er gesponsorde berichten op Facebook zijn bij 

bepaalde events of acties waar we als Provincie partner zijn of ondersteuner 

(bv. groepsaankoop zonnepanelen), maar daar hebben ze bij de dienst 

Communicatie geen zicht op. 

 

Ik speelde uw vraag ook even door aan de provinciale agentschappen: 

Westtoer zet sterk in op online communicatie en bereikt meer dan 5 miljoen 

bezoekers per jaar.  

De bezoekers komen vooral organisch (zoekopdracht in Google). E-

mailcommunicatie speelt ook een belangrijke rol. 

 

Via online advertenties (vooral via Facebook en Google, klassieke 

mediakanalen zijn aanzienlijk duurder) zet Westtoer specifieke projecten en 

initiatieven in de kijker en werven ze nieuwe abonnees voor de nieuwsbrieven. 

YouTube wordt sporadisch ingezet om video te tonen. Gesponsorde berichten 

http://www.west-vlaanderen.be/
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worden zelden ingezet wegens te hoge kost per klik of lead. De boodschappen 

in de advertenties en de doelgroepen worden continu bijgestuurd in functie van 

het resultaat (beste kost per kwalitatieve lead of abonnee).  

Er is geen overzicht van elke variant met bijhorend budget beschikbaar 

aangezien dit teveel administratie met zich meebrengt. 

 

We hopen u met dit antwoord van dienst te zijn. Mocht u verdere vragen 

hebben, kunt u steeds bij ons terecht. 

 

Met hoogachting 

 

 

 

Peter Verheecke     Bart Naeyaert 

Diensthoofd Communicatie    Eerste gedeputeerde 
 

 

 

 

Vraag nr. S/2019/57 

van de heer Kristof Pillaert 

van 14.11.2019 

 

digitaal verstuurd 25.11.2019 
 

Vraag betreffende subsidies WK Veldrijden Hooglede 2007 & Koksijde 2012 
 

Vraag: 

Geachte 
 

Graag had ik vernomen of de provincie West-Vlaanderen (of een APB) een subsidie 

heeft verleend aan de organisatie van het WK veldrijden Hooglede in 2007 en Koksijde 

in 2012? Indien ja, hoeveel bedroeg deze? 

 

Bedankt voor deze info. 

 
Met vriendelijke groeten 
 

Kristof Pillaert 

provincieraadslid 
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Antwoord: 

Geachte heer Pillaert, 

 

In antwoord op uw schriftelijke vraag over de WK’s Veldrijden in Hooglede-Gits en 

Koksijde, kunnen wij u volgende informatie bevestigen: 

 

WK Hooglede-Gits in 2007: 

115.000 euro ondersteuning, gespreid over de budgetjaren 2004 (20.000), 2005 

(20.000), 2006 (25.000) en 2007 (50.000) 

WK Koksijde in 2012 : 

Aankoop promotionele ruimte voor in totaal 115.000 euro, gespreid over budget 2010 

(40.000 euro), 2011 (40.000 euro) en 2012 (35.000 euro) 

 

Steeds tot verdere toelichting bereid  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Bart Naeyaert                                             Peter Verheecke 

Eerste gedeputeerde                                   Diensthoofd  Communicatie 
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JEAN DE BETHUNE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN ECONOMIE, WOONBELEID, ONDERSTEUNING HOGER ONDERWIJS, 
EXTERNE RELATIES EN NOORD-ZUID-BELEID, ALGEMENE FINANCIERING EN BUDGET, 
BELEIDSONDERSTEUNENDE DATAVERZAMELING, STREEKONTWIKKELING 
 
 
 

geen vragen 
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SABIEN LAHAYE-
BATTHEU 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN TOERISME EN RECREATIE, ONDERWIJS, BOVENLOKALE 

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN –INITIATIEVEN, ERFGOED, RUIMTELIJKE ORDENING, 
ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING, PERSONEEL 
 
 

geen vragen 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - schriftelijke & mondelinge vragen – Nr. 9  – oktober 2019  20 
 

 

 

 

 

 

 

JURGEN 
VANLERBERGHE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, INFORMATIETECHNOLOGIE, 
MOBILITEIT, LANDINRICHTING 
 
 
 

geen vragen 
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I.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken werd en waarop 
laattijdig werd geantwoord 
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I.3. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken is en waarop nog niet 
werd geantwoord 
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II. MONDELINGE VRAGEN 

 

Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. 24.10.2019  
 

 

*** 

 

Vraag nr. M/2019/62 

van de heren Patrick De Klerck en Tom Willems 

 

Zeespiegelstijging en Awareness Kustverdediging 

 

De heer Patrick De Klerck, Open Vld-raadslid, verwijst naar het feit dat, ondanks dat 

er nog steeds een aantal negationisten zijn, iedereen overtuigd is dat een 

klimaatverandering plaats vindt die gepaard gaat met een zeespiegelstijging. In dit 

kader werd recentelijk een plannetje gemaakt van wat er zou kunnen gebeuren als er 

niets zou gebeuren inzake het klimaat, geeft de heer De Klerck aan: zijnde een 

innodatie van een groot gedeelte van de kust. Binnen het kader van het masterplan 

kustveiligheid worden maatregelen over alle kustgemeenten uitgerold deelt het 

raadslid mee. Via diverse mogelijkheden moet de stijging van 30 cm opgevangen 

kunnen worden: zandsuppletie, het beperken van de eolische deflatie, het 

overtoppingprobleem oplossen en dergelijke meer.  

 

Er worden vanuit Vlaanderen, de provincie en de kustgemeenten heel wat zaken 

uitgerold om effectief deze problematiek aan te pakken. Een aantal recente studies 

tonen aan dat deze scenario’s op termijn problematisch beginnen te worden. In deze 

onderzoeken wordt gesproken van een stijging van het zeeniveau van 80 cm. Dit is 

nog niet het worst case scenario zegt de heer De Klerck, maar men stelt een 

gemiddeld scenario van 80 cm stijging. Als dit zou doorgaan en er worden geen 

maatregelen uitgerold, dan zal een groot stuk van de kust, maar ook aantal 

hinterlandgemeenten geconfronteerd worden met infiltratie van water. Recentelijk 

heeft de gouverneur in een persartikel een aantal punten gesteld en schetste hij een 

aantal mogelijkheden om dit op te vangen. De in dit artikel aangegeven mogelijkheden 

waren het ophogen van de zeedijk waardoor de onderste appartementen hun uitzicht 

zouden kunnen verliezen, het ophogen en verbreden van stranden bij voorkeur met 

extra duinvorming, onderwaterbermen op zee, een kunstmatige eilandenboog voor de 

kust, het klimaatbestendig maken van de zogenoemde Atlantik wall waarbij de 

onderste verdiepen een niet woonbestemming zouden krijgen. De heer De Klerck gaat 

over naar zijn vragen. De gouverneur stelde in het bewuste interview dat 2050 en 

2100 er snel aankomen en we nu moeten beginnen met het uitrollen van maatregelen. 

Hoe ziet de gouverneur deze aanpak naar 2100 toe vraagt de heer De Klerck. Stelt de 

gouverneur voor een taskforce, voorgezeten door de gouverneur, op te richten waarin 

verschillende relevante overheden zijn vertegenwoordigd, alsmede de betreffende 

stakeholders. Het raadslid refereert hierbij naar het recente Vlaamse regeerakkoord, 

waarbij de functie van gouverneur wordt geherdefinieerd: de functie evolueert naast 

de uitvoering van zijn federale taken steeds meer naar een actieve verbindings- en 

verzoeningsrol tussen de gemeenten en de Vlaamse overheidsdiensten actief in de 

provincie. De heer De Klerck zegt voor alle duidelijkheid dat de gouverneur dit reeds 

doet maar deze rol verder geïntensifieerd wordt. Het raadslid gaat over naar zijn twee 

finale vragen: welke rol kan de provincie hierin spelen en kan het ANIP Noordzee 

hierop inspelen.  
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De heer Tom Willems, Sp.a-raadslid, verwijst naar een uitzending van 25 september 

van Terzake waarin een item rond klimaatopwarming aan de kust aan bod kwam. Het 

thema werd opnieuw actueel toen uit het nieuwe IPCC-rapport van het VN-

klimaatpanel bleek dat het stijgen van de zeespiegel en het smelten van de ijskappen 

veel sneller, erger en impactvoller zal zijn dan aanvankelijk gedacht, aldus de heer 

Willems. De gouverneur noemde dit in deze reportage alarmerend en wees er volgens 

het raadslid terecht op dat met de tweede verblijven, de immobiliën, de industrie en 

de haven heel wat te verdedigen valt. Om nog maar te zwijgen over de bewoners van 

kustgemeenten en poldergebieden stelt het raadslid. De sp.a-fractie is blij te mogen 

vaststellen dat de gouverneur zich zorgen maakt en dat hij de problematiek rond het 

klimaatthema wel degelijk erkent. Waar de heer Willems en zijn collega’s zich grote 

zorgen over maken is het aanhoudende je m’en foutisme bij een deel van de bevolking 

rond het klimaatthema. Hij verwijst hierbij naar online reacties te zien en horen op 

websites als hln.be waarnaar werd verwezen in Terzake. Het raadslid citeert enkele 

reacties: “tegen die tijd ben ik 149 jaar jong, ik trek het mij helemaal niet aan; “ik ga 

elk jaar gedurende meer dan 50 jaar naar de zee en volgens mij is die geen 

centimeter gestegen;  “in het slechtste geval amper een meter hoger over zowat 100 

jaar, waar gaat de paniek juist over”. Dit zijn een deel van de meest frappante 

uitspraken die in de betrokken uitzending te zien zijn zegt de heer Willems. Deze 

gelatenheid, het ongeloof en vooral de onverschilligheid in deze reacties maken het 

punt van de heer Willems net hard. Wat deze mensen volgens het raadslid duidelijk 

niet beseffen is dat als men op dezelfde manier blijft kijken naar het klimaatprobleem 

de gevolgen enkel versterkt worden, de cijfers er morgen alleen slechter gaan uitzien 

en uiteindelijk ook zijn generatie nog zwaardere gevolgen zal dragen. De heer Willems 

verwijst naar het feit dat hij het jongste lid in de raad is. De heer Willems stelt dat 

bepaalde gemeentebesturen van kustgemeenten niet wakker liggen van de nakende 

klimaatdreiging. Geen van de mogelijke oplossingen voor het stijgende zeeniveau 

wordt immers op een positieve manier onthaald. De defensieve muur op de dijk zou 

het zicht op de kust of op de zee belemmeren. Inzake het idee om meer zand te gaan 

aanvoeren, is het gevolg inderdaad dat de afstand tussen dijk en zee weer groter 

wordt. De heer Willems vindt deze reacties ongelooflijk. Ook het idee om defensieve 

eilanden te creëren voor de kust, om de zware golven te breken, wordt negatief 

onthaald deelt de heer Willems mee. Gelet op deze reacties heeft het raadslid het idee 

dat er totaal geen urgentie leeft. De heer Willems wil benadrukken dat de mensen 

moeten worden geïnformeerd en de bestuurders moeten worden aangespoord om 

knopen door te hakken. Het raadslid verwijst naar raadslid De Klerck die dit ook 

aanhaalt en wil weten wat er met de centen gaat gebeuren die door Vlaanderen 

worden gegeven. De heer Willems meent dat de heer De Klerck hier terecht benieuwd 

naar is, maar dit maar één stap is in het proces om dit probleem aan te pakken. Wat is 

men met deze centen als er bij de bevolking geen sense of urgency heerst en er ook 

bij de gemeentebesturen niet echt een bepaald gevoel van urgentie is om dit probleem 

te gaan aanpakken, vraagt de heer Willems zich af. Als men niets wil doen met deze 

centen, zal er ook niets veranderen. Louter de kat uit de boom kijken kan niet meer 

vindt de heer Willems. Hij vermeldt hierbij dat in West-Vlaanderen 33 % van de 

bewoners in overstromingsgevoelig gebied ligt. De heer Willems herhaalt dat deze 

problematiek wel degelijk een dreiging vormt voor de bewoners van de kust, 

poldergebieden en in het verlengde de West-Vlamingen. Het raadslid vraagt welke rol 

de gouverneur zich vanuit zijn coördinerende functie ziet opnemen om de burgers te 

informeren. De heer Willems vraagt naar de mogelijkheid een grootschalige 

informatiecampagne eventueel in samenspraak met andere overheden op poten te 

zetten voor wat betreft de gevolgen van de klimaatproblematiek voor de kustbewoner 

maar ook voor de West-Vlaming. Tot slot vraagt de heer Willems hoe de gouverneur 

een breder draagvlak wenst te bewerkstelligen voor de noodzakelijke 

klimaatmaatregelen die ervoor zorgen dat de dreiging van de stijgende zeespiegel kan 

worden ingedijkt. 
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Antwoord 

 

De heer Carl Decaluwé, gouverneur, dankt de heer De Klerck en de heer Willems om 

vragen rond deze thematiek te stellen. De gouverneur vindt het zeer interessant om 

op de kaarten te zien over wat het uiteindelijk gaat. De gouverneur denkt dat in de 

volgende maand nieuwe kaarten vanuit MDK worden gelanceerd. Het verwacht dat 

deze kaarten nog spectaculairdere cijfers zullen tonen. De gouverneur zegt tegen de 

heer Willems dat hij ook met enige verbijstering de reacties op hln.be heeft gelezen. 

De heer Decaluwé verwijst nog naar een andere reactie: “de rekeningen stijgen sneller 

dan de zeespiegel”. Door deze vorm van reacties heeft de gouverneur ook vastgesteld 

dat de sense of urgence bij veel mensen afwezig is, men niet beseft wat er aan de 

hand is. De gouverneur beaamt dat de stijging van de zeespiegel één van de nefaste 

effecten van klimaatverandering is, met een bijzondere impact op de provincie West-

Vlaanderen. Niet enkel de kustgemeenten worden bij extreme stormen bedreigd, maar 

er is ook de ganse problematiek van de polders, aldus de gouverneur. De gouverneur 

verwijst hierbij graag naar een reeks in de krant De Morgen rond Climate Change. In 

deze reeks gaat het onder andere over boeren, maar ook over de bescherming van de 

kust. De gouverneur stelt vast dat er naar aanleiding van het VN-rapport veel 

rapporten zijn uitgekomen. Hij zegt dat hij altijd uitgaat vanuit de veiligheid en hierbij 

uitgaat van het worst case scenario. In dit scenario is sprake van drie meter stijging 

van de zeespiegel in 2100. Dit is tien keer zoveel dat de 30 centimeter die de heer De 

Klerck aanhaalde in zijn vraag. Men moet uitgaan van dit scenario zegt de gouverneur. 

80 jaar is lang en niet lang. De gouverneur denkt dat tegen dat ogenblik omvangrijke 

werken moeten gebeurd zijn en het bijgevolg niet onbelangrijk is er tijdig aan te 

beginnen. Het tempo van de zeespiegelstijging dat uit alle rapporten blijkt, blijkt 

evenwel niet zo eenduidig te zijn. De stijging kan sneller of trager gaan. Dit is één van 

de elementen die het moeilijk maakt om rond deze problematiek draagvlak te krijgen 

deelt de gouverneur mee. 2100 lijkt misschien zeer ver weg voor sommigen waardoor 

men hier niet wakker van ligt. Maar 2050 ligt al wat korter bij en zorgt misschien wel 

voor wat besef bij de mensen, aangezien hun kinderen en kleinkinderen dit zullen 

meemaken. De stelling is dat de beschermende oplossingen moeten mee evolueren 

met de stijging zeespiegel.  

 

De gouverneur gaat over naar de vraag hoe men dit moet aanpakken. De gouverneur 

zegt reeds wat cijfers te hebben gegeven. Er zijn al enorm veel wetenschappelijke 

studies. Men zal dit alles op zijn kwaliteit toetsen om meer wetenschappelijk 

onderbouw te geven aan wat er van de te nemen maatregelen moet gebeuren. De 

gouverneur deelt mee dat ondertussen ook het complexere kustvisie is gestart. Dit 

project moet nu al de verzekering geven tegen extra stormen in 2050.  

 

De gouverneur gaat over de verwijzing van de heer Willems naar een persbericht van 

de gouverneur. De gouverneur zegt zelden persberichten uit te sturen, maar hij wel is 

gaan spreken op een groot immobiliën congres in Knokke-Heist. Op dit congres waren 

een aantal kustburgemeesters aanwezig, ook onder meer graaf Lippens zat centraal in 

de zaal zegt de gouverneur. De gouverneur heeft op dit congres de slottoespraak 

i.v.m. de kustvisie gehouden. Wat betreft de vraag naar de rol van de gouverneur, 

zegt de heer Decaluwé dat hij als voorzitter van het stakeholdersforum samen met de 

kustburgemeesters, het maatschappelijk draagvlak wil vergroten. De gouverneur geeft 

aan dat hij de voorbije jaren ook heeft gelezen wat de diverse houdingen zijn van 

diverse kustgemeenten. De gouverneur zegt dat de combinatie van de 

zeespiegelstijging en wanneer de wind in een bepaalde richting zit in combinatie met 

springtij echt gevaarlijk kan worden voor de kust. De gouverneur heeft op dit congres 

gezegd dat er maar vier mogelijkheden zijn om de kust te verdedigen.  

 

Een eerste oplossing zijn eilanden of verhoogde zandbanken. De gouverneur stelt vast 

dat daar geen groot enthousiasme voor is, zeker niet in Knokke-Heist. De tweede 
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oplossing is een grote muur bouwen op de dijk. De gouverneur denkt dat ook voor 

deze oplossing niet veel voorstanders zijn. Een derde oplossing zijn zandsuppleties op 

een natuurlijke manier. Dit betekent dat het strand verder weg ligt, waardoor de 

toeristen langer moeten wandelen tegen dat ze aan waterlijn zijn. De gouverneur 

hoort dat ook hier niet veel enthousiasme over is. Als deze drie mogelijkheden worden 

weggevaagd dan is er nog een vierde mogelijkheid, dat is het eerste en tweede 

verdiep inrichten als een vorm van Atlantik wall. Dit scenario bestaat ook zegt de 

gouverneur. De heer Decaluwé geeft aan dat het niet aan hem is om te zeggen welke 

beslissing moet worden genomen, maar dit aan de politiek is in afspraak met iedereen. 

De gouverneur stelt vast dat hierover in het Vlaams regeerakkoord een paragraaf 

werd opgenomen. De gouverneur denkt dat moet worden gewacht op de nieuwe 

minister zijn beleidsbrieven. De gouverneur weet dus nog niet wat zal gebeuren, hij 

wacht tot de Vlaamse regering hem opdracht heeft. Er was een uitgebreide werkgroep 

communicatie om dit draagvlak voor een stuk te realiseren zegt de gouverneur. Dat 

alles werd stil gelegd in aanloop van de verkiezingen. De drie hierboven vermelde 

mogelijkheden voorstellen in het midden van de verkiezingen zorgt er volgens de 

gouverneur voor dat deze oplossingen gepolariseerd worden. Meeste mensen geven 

commentaar zonder te weten over wat het exact gaat. De gouverneur deelt de mening 

van de vraagstellers, er moet een draagvlak gecreëerd worden. De gouverneur 

refereert naar een tentoonstelling die door ging in Blankenberge, over de effecten van 

stormen als het echt slecht gaat. Hij vermeldt ook de Sint-Niklaas storm in Bredene 

waar het net niet is misgelopen. 

 

De gouverneur zegt dit alles te ondersteunen, maar het zal in eerste instantie de 

Vlaamse regering zijn die dit dossier verder moet aanpakken en de middelen voorzien. 

Het is wachten op de nieuwe kaarten zegt de gouverneur.  

 

De overstromingsproblematiek vanuit zee met aangepaste noodplanning wordt 

aangepakt. Dit wordt vanuit de dienst Noodplanning opgevolgd. Als er nieuwe kaarten 

zijn met andere overstromingsscenario’s betekent dit dat de noodplannen opnieuw 

moeten aangepast worden. De rol van het provinciebestuur zal ook duidelijk worden 

zegt de gouverneur. Welke van de hierboven vermelde vier scenario’s het wordt, het 

zal een impact op de kustlijn krijgen. De gouverneur vermeldt hierbij het 

stedenbouwkundige aspect, waar de provincie een belangrijke rol speelt.  

 

De gouverneur dankt nogmaals de twee vraagstellers. Door hun vragen te stellen in 

deze raad wordt opnieuw immers draagvlak gecreëerd. De gouverneur wacht nu op de 

nieuwe regering en minister. Als voorzitter van het stakeholdersforum zullen de 

gouverneur en zijn diensten als de vraag komt om de verschillende scenario’s te 

toetsen een advies voorbereiden.  

 

Repliek 

 

De heer Willems repliceert dat uit het antwoord van de gouverneur blijkt dat hij wel 

degelijk bezig is met deze problematiek en deze problematiek ook aankaart. De Sint-

Niklaasstorm die door de gouverneur werd aangehaald toont volgens de heer Willems 

wel degelijk aan dat het hoog tijd is om deze problematiek aan te pakken. Het raadslid 

is blij dat een project zoals kustvisie zich hiermee reeds bezig houdt. De heer Willems 

hoopt dat de gouverneur verder moeite en inspanning blijft doen om zijn 

coördinerende functie verder op te nemen, want de heer Willems merkt op, zonder te 

willen veralgemenen, dat bepaalde politici de verantwoordelijkheid proberen op te 

schuiven naar de komende generaties. De heer Willems vindt dit jammer. 

 

De heer De Klerck dankt de gouverneur voor zijn duidelijk antwoord en voor het feit 

dat hij de sense of urgency deelt. Awareness bij de stakeholders is een van de 

prioriteiten van de gouverneur. De heer De Klerck verwijst ook naar de Sint-

Niklaasstorm van 2013 waar hij samen met de gouverneur aanwezig was. Deze storm 
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was eigenlijk een kleine storm zegt het raadslid, maar heel wat factoren zaten tegen 

zoals daar zijn hoog water en wind vanuit de zee waardoor het hoogste peil van de 

zandzakjes werd bereikt. De heer De Klerck hoopt dat de awareness bij de nieuwe 

beleidsmakers van de kust toch zal komen.  

 

Vraag nr. M/2019/63 

van de heer Wim Aernoudt 

 

Nieuwe brandweerzone op komst 

 

De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, wil het hebben over deze brandweerzone en de 

ontwikkeling van brandweerzones aan de Westkust. Een paar weken geleden werd 

vernomen dat drie gemeenten uit de zone Westhoek en één gemeente uit zone Eén 

samen een nieuwe brandweerzone gaan vormen. De heer Aernoudt las op site van de 

gouverneur dat de gouverneur instaat voor het specifiek administratief toezicht op de 

besluiten genomen door de zoneraad en zonecollege. In het bijzonder de besluiten die 

verband houden met het personeelsplan, de begroting en de rekening zijn 

onderworpen aan zijn goedkeuring. De heer Aernoudt zegt dat hij van de gouverneur 

vernam dat in deze ontwikkeling van brandweerzones geen advies aan hem werd 

gevraagd. Het raadslid herinnert zich nog het pleidooi van de gouverneur voor 

schaalvergroting in verband met de politiezones in de raad gedurende de vorige 

legislatuur. Dat was naar pleidooi van de gouverneur toen de juiste weg naar verdere 

professionalisering. Dit staat in contrast met de huidige ontwikkelingen, aldus het 

raadslid. De heer Aernoudt benadrukt evenwel dat het pleidooi van de gouverneur 

toen wel degelijk over politiezones ging. In casu betreft het brandweerzones die 

worden opgedeeld maakt het raadslid duidelijk. Deze ontwikkeling deed het raadslid 

verder nadenken over het streven naar schaalverdieping. Onder schaalverdieping 

begrijpt het raadslid het afstemmen van de grenzen van politiezones op deze van de 

brandweerzones. De heer Aernoudt vermoedt dat er op deze manier nog veel 

efficiëntiewinsten te halen zijn. Het raadslid vraagt naar de visie van de gouverneur in 

verband met deze ontwikkeling aan de Westkust. Denkt de gouverneur dat dit verhaal 

op andere plaatsen in West-Vlaanderen navolging kan vinden in hulpverleningszones 

en hoe staat de gouverneur tegenover het idee van de afstemming van politiezones op 

de grenzen van brandweerzones. 

 

Antwoord 

De gouverneur bevestigt dat hij bevoegd is voor het administratief toezicht op de 

besluiten van de zoneraden en politieraden van hulpverleningszones en politiezones. 

Inzake bovenstaande werd aan de gouverneur inderdaad niet gevraagd om advies te 

geven. Het verlenen van dit advies is niet wettelijk verplicht en valt binnen de 

volledige autonomie van gemeentebesturen, verduidelijkt de gouverneur. De 

gouverneur werd wel telefonisch verwittigd dat dit op komst was. De gouverneur heeft 

toen gezegd dat als men juridische ondersteuning nodig heeft, want dit is geen 

eenvoudig proces, zijn diensten ter beschikking staan om te ondersteunen. De 

gouverneur geeft aan ondertussen een visietekst over de toekomstige veiligheidszone 

hebben ontvangen. In deze tekst wordt gesteld dat de creatie van een dergelijke zone 

zal zorgen voor het verhogen van de veiligheid van de burger door het verlenen van 

een kwalitatieve dienstverlening op maat. De gouverneur is van mening dat men niets 

kan hebben tegen deze doelstelling van optimalisering. Hij denkt evenwel dat er nog 

enige juridische obstakels moeten overwonnen worden. Zo is er op moment geen echt 

wettelijk kader om de splitsing van een hulpverleningszone te regelen. De vraag is als 

dergelijk wettelijk kader evenwel moet voorzien zijn. Men kan ook de filosofie 

hanteren dat wat niet voorzien is in de wet, kan. De gouverneur merkt op dat er nog 

een overleg met het kabinet van de minister van Binnenlandse Zaken zal plaats 

vinden.  
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Als men de gouverneur vraagt naar zijn persoonlijke visie zegt de gouverneur 

gecharmeerd te zijn door het idee dat de grenzen van een brandweerzone, zijnde een 

hulpverleningszone, met een politiezone samen vallen. De gouverneur verwijst hierbij 

naar één van zijn vorige redes: er zijn nu vier hulpverleningszones, voor hem mogen 

dat ook vier politiezones zijn, of acht politiezones, als het maar binnen de grenzen is. 

De gouverneur zegt dit omdat er efficiëntiewinsten te halen zijn onder meer op vlak 

van HRM-beleid en informatica. Dit ligt evenwel binnen de autonomie van de zones. Zij 

dienen dit uit te werken. Stel dat de creatie van de nieuwe brandweerzone er komt, 

dan sluit de gouverneur niet uit dat andere gemeenten dit voorbeeld zullen volgen. 

Het aansluiten bij een andere zone is echter een politieke beslissing van de 

respectievelijke gemeentebesturen. De eventuele oprichting van de nieuwe 

brandweerzone zal niet voor 1 januari 2020 plaats vinden stelt de gouverneur. In het 

beste geval zal het 2021 of 2022 zijn. De oprichting brengt juridisch één en ander met 

zich mee. De gouverneur besluit dat als zijn diensten kunnen helpen bij de correcte 

uitvoering van dit alles, zij dit zullen doen. 

 

Repliek 

De heer Aernoudt vindt het markant dat dit nu gebeurt. In de vorige legislatuur waren 

er immers herhaalde pleidooien van de gouverneur rond politiezones. Toen bewoog er 

niets, nu plots wel. Zolang dit gebeurt met het idee dat de efficiëntie moet verhogen, 

dan is dit goed en alleen maar toe te juichen besluit het raadslid.  

 

Vraag nr. M/2019/64 

van de heren Filip Buyse en Luc Coupillie 

 

Studiereis China met de politiezones 

 

De heer Filip Buyse, Vlaams Belang-raadslid, zijn vraag gaat over de studiereis naar 

China. Hierop kwam onder meer kritiek van de politievakbonden en enkele 

bemerkingen van de staatsveiligheid. Volgens de politiezones lag de kostprijs van de 

reis te hoog. De heer Buyse heeft vier concrete vragen aan de gouverneur. Wie heeft 

allemaal deelgenomen aan de studiereis en wat was de totale kostprijs. Welk deel van 

de kostprijs werd gedragen met publieke middelen. Kan de gouverneur begrip 

opbrengen voor de kritiek van de staatsveiligheid en de politievakbonden op deze reis. 

Tenslotte de meest belangrijke vraag volgens het raadslid: welke inzichten werden 

verworven die van toepassing zouden kunnen zijn voor de provincie West-Vlaanderen. 

 

De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, zegt dat zijn vragen uit een andere invalshoek 

komen dan deze van de heer Buyse, namelijk over het inhoudelijke aspect van deze 

studiereis, namelijk het doel. Het doel was om Chinese innovaties inzake veiligheid en 

ordehandhaving te leren kennen, aldus de heer Coupillie. Samen met heel wat West-

Vlamingen heeft het raadslid de gouverneur via Focus-Wtv kunnen volgen tijdens deze 

studiereis. Het Chinese security netwerk met miljoenen camera’s, de artificiële 

intelligentie, de big data en de monitoring hebben het raadslid werkelijk verbaast. Uit 

interviews met de gouverneur heeft het raadslid geleerd dat dit ook de gouverneur 

verbaasde. Ook de meegereisde delegatie heeft haar verwondering te kennen 

gegeven. Maar er was ook wat terughoudendheid en dit omwille van de GDPR-

bepalingen. Nu de reis achter de rug is, is men benieuwd naar de conclusies van deze 

reis, aldus de heer Coupillie. 

 

Welke van de Chinese verbazingwekkende applicaties kunnen volgens de gouverneur 

op korte termijn in West-Vlaanderen geïmplementeerd worden. Applicaties die mede 

een oplossing zouden kunnen bieden aan het hoge dodenaantal op de weg in West-

Vlaanderen. West-Vlaanderen is jammer genoeg nog altijd koploper zegt het raadslid. 

Welke zaken die gebruikt worden in China kunnen een oplossing bieden aan de strijd 

tegen het zwerfvuil. Wat kan ingezet worden in de strijd tegen de mensenmokkelaars, 
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de strijd tegen drugstrafikanten, de strijd tegen grenscriminelen en ook in de strijd 

tegen hooliganisme op en naast het voetbalveld. Welke toepassingen die de 

ordehandhaving in West-Vlaanderen ten goede zouden komen kunnen gebruikt 

worden. De heer Coupillie heeft nog een tweede vraag: welke Chinese innovaties zou 

de gouverneur zeker niet van toepassing willen zien in de West-Vlaamse regio. 

 

Antwoord 

 

De heer Carl Decaluwé, gouverneur, antwoordt dat een dertiental korpschefs, een 

achttal burgemeesters en de directeur van de politieschool deelnamen aan de 

studiereis. Als de heer Buyse wenst te weten wie individueel mee was, dan stelt de 

gouverneur voor naar de Wtv-reportage te kijken, aangezien ongeveer elke deelnemer 

tijdens deze reportage commentaar en impressies heeft gegeven. Op vlak van 

deelnemers werd niets weggestoken zegt de gouverneur, de reis is maanden op 

voorhand voorbereid geweest. De gouverneur zegt hier geen enkel probleem te zien.  

Wat betreft de totale kostprijs en het aandeel van de publieke middelen in deze reis 

zegt de gouverneur hierover geen enkel idee te hebben. Het zijn immers de lokale 

politiezones die via de politiecolleges hebben beslist als de korpschef of de 

burgemeester mee gaat. De gouverneur herhaalt hier geen zicht op te hebben en geen 

bevoegdheid heeft om dit op te vragen. Dit behoort tot de bevoegdheid van de 

respectievelijke colleges. De gouverneur zegt ook enkele reacties van onder meer de 

vakbonden over deze reis te hebben gelezen. Onder meer dat de reis zou betaald zijn 

door Huawei. Dit is fake news benadrukt de heer Decaluwé. Dat de reis betaald zou 

zijn door de provincie is ook fake news. De gouverneur stelt ook vast dat in een aantal 

van de politieke colleges van de politiezones eveneens vragen werden gesteld. 

De gouverneur zegt dat hij geen begrip kan opbrengen voor de kritiek van de 

vakbonden. De gouverneur verwijst naar het nieuws dat bij het bezoek aan Huawei de 

deelnemers een app moesten installeren op hun smartphone. Daar klopt niets van 

zegt de gouverneur. Hij gebruikt de term laster en eerroof ten aanzien van iedereen 

die mee was op de studiereis. De gouverneur bevestigt dat de staatsveiligheid heeft 

meegedeeld te moeten opletten met smartphones. Hij geeft aan dat men op studiereis 

ging met leidinggevende figureren die wel het één en ander kennen omtrent veiligheid.  

De gouverneur gaat over naar de vraag omtrent de inhoudelijke inzichten en de 

mogelijke conclusies van deze studiereis. Het ging om een inleefreis, een studiereis. 

Voor de meeste van de korpschefs was het hun eerste maal in China. De gouverneur 

denkt dat het een plicht is van leidinggevende figureren om niet alleen rond hun 

kerktoren te blijven draaien, het is goed dat over het muurtje wordt gekeken om te 

kunnen zien wat daar op diverse vlakken gebeurt. Dit betekent evenwel niet dat men 

alles automatisch moet kopiëren. De gouverneur meent dat het belangrijk is om te 

weten wat er in de globale wereld gebeurt, zeker op vlak van innovatie en veiligheid. 

China is op dit gebied een wereldtopper. Dit is de reden waarom de gouverneur het 

initiatief heeft genomen om China te gaan bezoeken. In China zitten immers 

bevoorrechte contacten die de provincie heeft. Men moet aandacht hebben en 

waakzaam zijn rond de razendsnelle evolutie rond innovatie en nieuwe technologie en 

kijken wat de mogelijke impact hierbij kan zijn op ons veiligheidsbestel als dusdanig. 

Zo geeft de gouverneur hierbij als illustratie Chinese bedrijven die een enorm ruime 

kennis hebben op vlak van 5G. Bij het bezoek aan Huawei was zelfs sprake van 6G.  

De gouverneur verwijst ook naar inzichten opgedaan omtrent gezichtsherkenning, 

artificiële intelligentie en data. Het pakjesbedrijf Alibaba is het grootste databedrijf ter 

wereld. Om te weten als dit automatisch kan meegenomen worden naar België moet 

dit eerst afgetoetst worden aan het wetgevende kader hier zegt de gouverneur. De 

Chinese en Westerse cultuur zijn immers verschillend. De gouverneur wil uit de 

inzichten opgedaan in China de goede dingen halen en kijken als het toepasbaar is in 

België.  
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De gouverneur geeft een aantal voorbeelden omtrent gezichtsherkenning die in China 

worden toegepast. Hij verwijst hierbij naar de federale politie in eigen land die werd 

teruggefloten bij het plaatsen van een aantal camera’s in Zaventem in kader van 

terreurbestrijding. Wettelijk is daar een probleem rond zegt de heer Decaluwé. Als 

men evenwel op een efficiënte manier aan criminaliteitsbestrijding wil doen moeten 

die camera’s er komen, aldus de gouverneur. Gezichtsherkenning is zelfs onvoldoende 

volgens de gouverneur. Ook herkenning via bijvoorbeeld een zonnebril of pruik moet 

mogelijk zijn. Men gaat ook de beweging nagaan, dan kan men via artificiële 

intelligentie perfect vaststellen als er iets verdacht aan de hand is zegt de gouverneur. 

In het kader van artificiële intelligentie wil de gouverneur aantonen dat men in België 

een achterstand heeft. Tijdens het kustseizoen zijn er veel verloren gelopen kinderen. 

In België wordt nog gewerkt met armbandjes en verdwaalpalen. Als in China iemand 

verloren is gelopen, logt men een foto in van de verdwaalde, gaat de drone met 

gezichtsherkenning in de lucht en binnen de drie minuten is de persoon terecht. De 

gouverneur is voorstander van deze manier van werken als deze techniek op een 

goede manier wordt gebruikt.  

 

De gouverneur licht ook de intelligente verkeerslichten en innovatie oversteekplaatsen 

gezien in China toe. Er waren enorm veel ongevallen met voetgangers in China zegt de 

gouverneur. In België is het hetzelfde verhaal, iedereen loopt met de smartphone naar 

de grond te kijken, ook als het donker is. In China heeft men op een slimme manier 

ook ‘s avond verlichte zebrapaden gemaakt die er in bepaalde gevallen uitsteken. Als 

er veel volk is kan men oversteken. Gaat men te vroeg oversteken dan wordt men 

beboet. Dit kan volgens de gouverneur perfect toegepast worden in het kader van een 

veilige schoolbeleving. De gouverneur hoorde van een aantal korpsen hier eventueel 

enthousiast over te zijn.  

 

Het meest spectaculaire dat de deelnemers van de studiereis gezien hebben is de 

citybrain in Guangzhou. In deze stad zijn er 12 miljoen inwoners op een oppervlakte 

van de helft van de provincie West-Vlaanderen. Er zijn ook veel wagens, waardoor 

men zou kunnen denken dat er zeer veel file is. Dit verloopt echter zeer vlot allemaal 

zegt de gouverneur en dit door de artificiële intelligentie door citybrain. Er is een 

enorm groot dispatchingcentrum. Als ergens in deze stad van 12 miljoen inwoners een 

auto verkeerd geparkeerd staat die hinderlijk is voor het verkeer, is dit binnen de 20 

seconden geweten. Men gaat direct in de onmiddellijke omgeving kijken en lost het 

probleem op. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede. Door het systeem van de 

citybrain is het aantal verkeersongevallen en doden spectaculair gezakt in Guangzhou. 

Het is ook een middel in de strijd tegen de files. De files worden hiermee niet opgelost 

maakt de gouverneur duidelijk. Maar het verkeer wordt wel vlotter gemaakt. Op het 

vlak van aansturing en monitoring van het verkeer is dit absoluut een voorbeeld dat 

navolging verdient vindt de gouverneur. De keerzijde van de medaille is dat België 

misschien nog niet rijp is om veel camera’s plaatsen. De gouverneur zeg hier niet op 

te moeten antwoorden, de politiek wel. De gouverneur heeft met de studiereis naar 

China willen aantonen wat er bestaat en het positieve gevolgen heeft. De gouverneur 

geeft een ander voorbeeld in verband met gezichtsherkenning. Er vond een oefening 

plaats waarbij een terrorist werd losgelaten. Twee dagen en half later gaat men deze 

terrorist in Peking zoeken. Na dertien minuten werd de terrorist gevonden. Dat zijn de 

goede toepassingen. Er zijn waarschijnlijk ook minder goede stelt de gouverneur. Men 

moet leren uit de goede dingen zegt de gouverneur.  

 

De gouverneur verwijst ook naar het gebruik in België van Payconiq, het draadloos 

betalen met een kaart en toestel.  De gouverneur zegt dat dit om een breuk te lachen 

is. In China betaalt men met gezichtsherkenning, men heeft zelfs geen smartphone 

nodig. De kasvrije maatschappij is in China bijna volledig, zelfs op de kleinste markten 

kan men met een querty code betalen. De gouverneur weet niet als het dit is wat men 

in België wil bereiken, maar hij wil enkel duidelijk maken wat allemaal bestaat.  
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Uiteindelijk denkt de gouverneur dat China een wereldspeler is op dit vlak. Het is een 

ander systeem. De gouverneur denkt dat men voor een stuk de goede dingen kan 

leren van China op dit gebied. De mentaliteit rond privacy in China is echter anders 

dan hier. De gouverneur herhaalt nogmaals dat het  niet aan hem is om hierover 

beslissingen te nemen. Hij heeft de technologische mogelijkheden aan leidinggevenden 

willen tonen. In China wordt gezien dat België achter komt omtrent innovatie. Dit is de 

vaststelling die de gouverneur maakt.  

 

De gouverneur is van mening dat de studiereis bijzonder leerrijk was. Hij zegt 

felicitaties van de Belgische ambassadeur in China te hebben gekregen omtrent de 

aanpak van het programma.  

 

De gouverneur stelt vast dat als politici op reis gaan er altijd kritiek komt. Als andere 

beroepsgroepen op congres gaan is dit algemeen aanvaard, aldus de gouverneur. Dit 

kost inderdaad geld zegt de gouverneur. De gouverneur wil de vergelijking maken met 

een opleiding die een werknemer in de privésector ook kan volgen. De gouverneur is 

van mening dat leidinggevenden met belangrijke functies een verplichting hebben om 

dit te doen.  Iedere zone heeft beslist of ze niet of wel mee doet aan de reis.  

 

De moraal van het verhaal is dat het een zeer interessants studiereis was. De 

gouverneur hoopt dat een aantal lokale zones een aantal dingen gaan implementeren. 

De gouverneur zal het rapport overmaken aan de minister van Binnenlandse Zaken, 

die wist dat men in China was. Het is evenwel niet aan de gouverneur om een aantal 

dingen te implementeren. De gouverneur zal dit wel stimuleren, zoals hij het 

cameraschild stimuleerde. Dit steeds rekening houdende met het wetgevende kader.  

 

 

Repliek 

 

De heer Coupillie dankt de gouverneur voor de inhoudelijke toelichting omtrent de 

studiereis. Het raadslid zegt dat de gouverneur een aantal applicaties heeft vernoemd 

die effectief in West-Vlaanderen van toepassing zouden kunnen zijn. 

De gouverneur zegt dat er in China geen strijd is tegen zwerfvuil. Er is in bijvoorbeeld 

Shanghai geen vuiltje te vinden. De gouverneur wil geen uitspraak doen als camera’s 

overal nodig zijn in België, hij wou gewoon aantonen dat het technologisch allemaal 

kan. 

 

De heer Coupillie hoopt dat een aantal applicaties die gouverneur naar voor heeft 

gebracht, hier geïmplementeerd kunnen worden. 

De heer Buyse bedankt de gouverneur voor de uitvoerige uiteenzettingen, die vooral 

inhoudelijk zeer leerrijk waren, aldus het raadslid. Hij heeft van de gouverneur 

begrepen op lokaal vlak te rade te moeten gaan om het evenwicht tussen private en 

publieke middelen te weten te komen. 

 

Vraag nr. M/2019/65 

van de heer Anthony Dumarey 

 

Tweetakttoestellen voor het onderhoud en openbaar groen 

 

De heer Anthony Dumarey, Open Vld-raadslid, verwijst naar de vraagstelling van zijn 

collega’s de heer De Klerck en de heer Willems over de gevolgen van de 

klimaatverandering. De heer Dumarey zegt dat zijn vraag over de implementatie om 

de klimaatverandering tegen te gaan gaat. Hij geeft aan dat dit niet de ultieme 

oplossing zal bieden, maar wel één van de vele honderden maatregelen is. Het 

Vlaamse regeerakkoord bevestigde om verder in te zetten om een aantal middelen 

voor de klimaatverandering te voorzien, aldus de heer Dumarey. Eén van de genomen 

maatregelen in dit akkoord is een verbod op lawaaierige blazers, bosmaaiers en 
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haagscharen. Concreet eist de Vlaamse overheid van de meer dan driehonderd 

Vlaamse burgemeesters om de tweetakttoestellen voor het onderhoud van het 

openbaar groen te verbannen en te vervangen door schonere toestellen. Recent 

wetenschappelijk onderzoek wees uit dat tweetakttoestellen veel lawaai maken, maar 

ook extreem veel fijn stof uitstoten. Het dient niet gezegd te worden dat de provincie 

met haar talrijke domeinen en gebouwen over heel wat dergelijke toestellen beschikt 

om het provinciaal patrimonium te onderhouden, aldus het raadslid. Op vandaag levert 

de provincie sowieso al heel wat inspanning in haar doelstelling om tegen 2050 CO2-

neutraal te worden. De provincie wil West-Vlaanderen laten evolueren naar een 

klimaatneutraal grondgebied. Deze ambitie op vlak van klimaat is er voor haar eigen 

werking en voor de instelling zelf, maar ook voor ganse grondgebied verduidelijkt de 

heer Dumarey. Dit vraagt heel wat inspanningen, zo wordt op vandaag het wagenpark 

stelselmatig vervangen door hybride en elektronische wagens. Ook de lokale besturen 

worden hierbij door de provinciale diensten ondersteund.  

 

Op het provinciaal niveau moet de ambitie er zijn om een goede samenwerking te 

hebben met de lokale overheden. Het reduceren van de CO2-uitstoot is hier een 

belangrijk element in stelt het raadslid. De provincie steltde al enkele malen een 

behoorlijk budget ter beschikking van steden en gemeenten ter ondersteuning in hun 

klimaatvriendelijk beleid. Over de toestellen voor het onderhoud van hun openbaar 

groen die draaien op vervuilende technologie is op vandaag nog niets terug te vinden, 

aldus het raadslid. 

 

De heer Dumarey vraagt op welke manier de provincie de tweetakttoestellen zal 

vervangen door klimaatvriendelijke toestellen en welke impact dit zal hebben op 

budget. Ziet de gedeputeerde deze CO2-vriendelijke maatregelen haalbaar binnen de 

huidige legislatuur. Zal de ondersteuning voor de lokale klimaatprojecten voor steden 

en gemeenten en verenigingen verder uitgebreid worden, zodat ook het machinepark 

van de verschillende steden en gemeenten kan vergroend worden. Kan de provincie 

voorzien in een groepskaankoop voor steden en gemeenten om deze vergroening te 

versnellen. 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, verwijst naar het Vlaamse regeerakkoord 

dat de heer Dumarey aanhaalde waarin de klimaatdoelstellingen staan verwoord. Voor 

de gedeputeerde hadden de klimaatdoestellingen in het regeerakkoord zelfs wat 

scherper mogen gesteld worden. De gedeputeerde bevestigt dat de tweetaktmotoren 

veel lawaai maken. Het is niet omwille van het lawaai dat ze zullen verbannen worden, 

maar omwille van het feit dat ze aangedreven worden op fossiele brandstoffen. 

Omwille van enerzijds de luchtkwaliteit, dit heeft niets met klimaat te maken zegt de 

gedeputeerde, en anderzijds omwille van CO2-uitstoot wil men deze toestellen 

bannen. Binnen het provinciebestuur is men hier al enige tijd mee aan het 

experimenteren. De gedeputeerde maakt duidelijk dat men het aanbod op de markt 

moet volgen. Er zijn immers nog niet voor elk door een tweetaktmotor aangedreven 

toestel dat gebruikt worden in tuin- en bosbouw, volwaardige alternatieven op 

elektriciteit, al dan niet met batterijen, beschikbaar. Desalniettemin probeert de 

provincie kort op de bal te spelen. De ploeg die het groen onderhoudt rondom het 

Boeverbos is bijna volledig geëlektrificeerd. Gaande van het voertuigje waarmee deze 

ploeg rondrijdt tot en met de bladblazer, de haagschaar enzoverder.  

 

De gedeputeerde zegt dat de provincie de ambitie heeft, de provincie had deze al 

zonder het Vlaamse regeerakkoord, om deze beweging de komende jaren verder te 

zetten. Het zal afhangen van wat de Vlaamse regering aan concreet beleid naar voor 

schuift zegt de heer Vanlerberghe. Hij benadrukt hierbij dat een regeerakkoord voor 

niemand bindend is. Er moeten nog decreten en uitvoeringbesluiten volgen. De 

gedeputeerde denkt ook dat het binnen de beschikbare budgetten die volgende maand 
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aan de provincieraad worden voorgelegd, het mogelijk moet zijn om effectief een 

geleidelijke vervanging van de tweetakttoestellen naar elektrische toestellen door te 

voeren. De gedeputeerde gaat over naar de vraag als de provincie de lokale besturen 

zal ondersteunen bij deze vergroening. Dat zal volgens de gedeputeerde afhangen van 

wat de timing is die door Vlaanderen wordt opgelegd en of Vlaanderen misschien zelf 

ondersteunende of compenserende  maatregelen zal uitvoeren voor deze lokale 

besturen. Misschien zal Vlaanderen zelf subsidiekanalen in het leven roepen. De 

provincie kan evenwel haar kennis en expertise ter beschikking stellen. Anderzijds 

stelt de gedeputeerde dat subsidies dienen ter ondersteuning van vrijwillige gedrag. 

Als iets verplicht is, waarom zou men dan nog gaan subsidiëren, aldus de heer 

Vanlerberghe. De gedeputeerde zegt geen groot voorstander te zijn om een dergelijke 

verplichting financieel te gaan ondersteunen door de provincie vanuit het 

klimaatreglement. Maar er zijn veel meer mogelijkheden dan financiële ondersteuning 

zegt de gedeputeerde. Mocht een groepsaankoop straks aan de orde zijn, dan wil de 

gedeputeerde dit graag overwegen.  

 

Repliek 

 

De heer Dumarey zegt tevreden te zijn dat de gedeputeerde de knowhow, de 

expertise en de kennis die aanwezig is op de verschillende diensten van de provincie 

ter beschikking wil stellen van gemeenten. Het raadslid heeft begrepen dat er nog 

geen vaste timing is voorzien. Hij vindt het belangrijk dat de provincie daar het 

voortouw in neemt en de gedeputeerde samen met zijn diensten onderzoekt om dit zo 

snel mogelijk te implementeren.  

 

 
Vraag nr. M/2019/66 
van de heer Arnold Bruynooghe 

 
Provinciebelasting 
 
Geachte deputatie en collega’s raadsleden, 
 
Nu de opdrachten van de provincie enigszins decretaal afgebouwd werden vanaf begin dit jaar, 
heeft 
de provincie minder middelen van doen om haar nog overblijvende opdrachten te financieren. 
Vandaar volgende vragen: 1) hoe staat de huidige deputatie tegenover een afschaffing, 
eventueel een vermindering van a) de algemene provinciebelasting gezinnen vanaf 2020, en wat 
denkt de deputatie over een afschaffing, eventueel een vermindering van de algemene 

provinciale 
bedrijvenbelasting? 2) In bepaalde provincies is er een serieuze vermindering van de algemene 
provinciebelasting bedrijven voor gepensioneerden. In Oost-Vlaanderen is het te betalen bedrag 
nog maar één derde van de ‘normale’ belasting. Hierbij volgende vraag: hoe staat de deputatie 
tegenover een aanpassing van het tarief algemene provinciale bedrijvenbelasting voor 
gepensioneerden, dit voor het geval dat de deputatie er niets voor voelt om hoger vermelde 
belasting af te schaffen? 
 
Artikel 7 van de algemene provinciebelasting bedrijven stelt en ik citeer: “De belasting is 
ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar.” Kan en wil de deputatie zich soepeler opstellen 
tegenover zij die in 
de loop van het jaar hun bedrijfsaktiviteit stop zetten en dus zich engageren dat die ‘stopzetters’ 

niet de volle pot van die provinciale bedrijfsbelasting moeten betalen? 
 
Antwoord 
 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, deelt mee dat betrokken raadslid heel snel terug gaat. 
Hij moet de deputatie de tijd geven om eens grondig na te denken over de fiscaliteit. Hij heeft 
toch enkele bemerkingen op de vragen zonder vooruit te lopen op het debat dat we volgende 
maand zullen voeren. U weet toch ook, naar aanleiding van de beperking van de bevoegdheden 
van de provincie dat dit verevend en gecompenseerd is. We hebben dus met andere woorden 
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een totaal som voor de verminderde bevoegdheden die men krijgt. Dit is al gecompenseerd. Hij 
ziet niet direct een aanleiding om nu te zeggen, we schaffen alle provinciebelastingen af, dit is 
nu zeer populair, bedrijventaksen afschaffen. We hebben dit gedaan, het is zelfs meer dan dat. 
Onze onroerende voorheffing opcentiemen zijn geblokkeerd, ook voor het grootste deel van deze 
legislatuur. Laten we toch onder elkaar een eerlijk debat voeren. We hebben 17 miljoen 
gecompenseerd door indexering, wijziging in de goederenprijzen. Dit is gecompenseerd geweest, 
dus men moet dit geen twee keer compenseren. Op dit vlak zijn de zaken vrij duidelijk.  
 

Hij heeft sympathie voor de gepensioneerden. Toch zullen we even goed moeten nadenken. Dit 
is een fenomeen. Hij vindt dit persoonlijk heel positief. Dat is dat mensen in hun carrière een 
ruime expertise opgedaan hebben, dat ze zeggen verplicht of niet verplicht, ik ga mijn pensioen 
opstarten maar het is toch spijtig dat ik van vandaag op morgen al die expertise wat werd 
opgebouwd, moet laten liggen. Waarom zou men dit niet op de een of andere manier ten dienste 
stellen aan de gemeenschap? Waarom zou men niet de te weinig pensioenuitkering compenseren 
door zelfstandige te worden in bijberoep?  
 
Is dit dan de prioritaire groep waarvoor wij op een heel bescheiden wijze bedrijventaks moeten 
compenseren? Hij zou voorstellen om dit volgende maand nogmaals te hernemen.  
De ondeelbaarheid van de belastingen, dat is correct. We moeten kijken in functie van de 
grootte van die belasting. We moeten ook kijken naar de administratieve haalbaarheid hiervan. 

Op dat punt is hij geneigd te zeggen: u bent actief geweest zoveel jaren als zelfstandige. U bent 
nog 5 maanden actief geweest, je moet 40 euro terugstorten. Gaan we dan vragen aan iemand 
die begonnen is in mei dat hij 60 euro moet betalen. U moet ook beseffen dat voor die bedragen 
de administratieve afhandeling van dergelijke invorderingen heel groot is. Dit wordt een heel 
grote administratieve beslommering waarvan hij denkt dat in vele gevallen de moeite niet loont.  
Het principe ligt vast: u betaalt op 1 januari.  
 
Het debat wordt vervolgd. U heeft mij bedenkingen gegeven om na te denken. Ik heb u 
eveneens ook bedenkingen gegeven om over na te denken.  
 
Repliek 
De heer Arnold Bruynooghe is blij dat men bij deze zaak wil stilstaan. Toch wil hij wijzen op het 

volgende: de provincie West-Vlaanderen is welstellend. Gemeenten en zo zijn minder 
welstellend.  
Wij stellen vast dat daar ondanks dat hun takenpakket niet verminderd is, in vele gevallen 
bedrijfsbelasting wel afgeschaft werd. West-Vlaanderen is een gedreven provincie, dan heeft ze 
nu de kans om nu haar ijverige inwoners en haar woeste ondernemers hun cadeau te schenken 
maar hij vermoedt sterk dat de provincie West-Vlaanderen dit niet zal doen.  
Op dat vlak vindt hij onze provincie eerder een teleurstelling.  

 

 

Vraag nr. M/2019/67 

van Els Kindt 

 

Vlaams Regeerakkoord en Provincie West-Vlaanderen 

 

Vraag 

 

Mevrouw Els Kindt, CD&V-raadslid, zegt dat de onderhandelaars eind september een 

nieuw Vlaams regeerakkoord hebben bereikt. De uittredende CD&V-minister Hilde 

Crevits heeft daarbij, als enige West-Vlaamse toponderhandelaar, de West-Vlaamse 

belangen zo goed als mogelijk proberen te behartigen, en met resultaat. In het 

akkoord kan men de volgende onderwerpen lezen die West-Vlaanderen aanbelangen, 

en mevrouw Kindt citeert: ‘Op het vlak van mobiliteit zijn er duidelijke plannen om de 

verkeersdrukte op de E403, de verkeersknoop rondom Kortrijk en het aanslepende 

vraagstuk van de N8 aan te pakken. Om de open ruimte en het landelijk gebied te 

onderhouden voorziet de Vlaamse regering extra middelen. De West-Vlaamse 

hogescholen en universiteiten krijgen ondersteuning om ManaMa’s en postgraduaten 

in te richten voor richtingen die de West-Vlaamse technologische speerpunten in de 

verf zetten. Tot slot, om de toekomstperspectieven van de haven van Zeebrugge veilig 

te stellen, wordt er werk gemaakt van een grote nieuwe zeesluis.’  
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Dit zijn slechts enkele concrete zaken. 

 

De afschaffing van de provincies en het daaraan onlosmakelijk verbonden item van de 

verplichte fusies zijn in dit regeerakkoord niet meer opgenomen. Dit was en blijft een 

heel specifiek standpunt van de CD&V, een punt waarbij de CD&V als enige de 

provincie West-Vlaanderen bleef en blijft verdedigen. De CD&V-fractie blijft ervan 

overtuigd dat de meerwaarde van de provincie West-Vlaanderen groot is, en niet in 

het minst voor de lokale besturen. Nu de afschaffing in het akkoord niet is vermeld, 

keert er een periode van bestuurlijke rust terug. De CD&V-fractie is hierover tevreden, 

maar ook waakzaam. In het regeerakkoord staat het woord ‘provincie’ slechts een 

paar keer vermeld. 

 

Het zal aan de provincie zijn om te bewijzen dat het als bestuursniveau bijzonder 

nuttig is voor de lokale besturen. Mevrouw Kindt vraagt hoe de deputatie de 

houdbaarheid van de provincies inschat en welke strategie naar de toekomst toe zal 

worden aangehouden. 

 

Antwoord 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, dankt mevrouw Kindt en zegt dat de deputatie 

blij is met het Vlaams regeerakkoord, waarin geen sprake is van afschaffing of 

hervorming van de provincies. De deputatie is ook blij en dankbaar met de rol in dit 

gegeven van de West-Vlaamse onderhandelaar. Daarnaast is de heer Naeyaert ook de 

andere partijen dankbaar, die samen een akkoord hebben gesloten en samen hebben 

beslist om de provincies niet af te schaffen. De provincie kan zich dan ook focussen op 

de zaken die de volgende maand in de budgetbespreking en de bespreking van de 

meerjarenplannen aan bod zullen komen. Hierbij moet men een houding aannemen 

van ‘erin te vliegen’. Binnen een provinciale context zijn er grondgebonden 

bevoegdheden waarmee heel veel kan worden gedaan.  

 

Men moet echter waakzaam blijven voor andere ontwikkelingen, waardoor de 

provincie niet voluit haar rol zou kunnen spelen. In dat verband moet de provincie zich 

als partner opstellen van alle belanghebbenden, waaronder de steden en gemeenten, 

om samen de provinciale bevoegdheden maximaal te kunnen uitvoeren. De heer 

Naeyaert wijst op de boutade dat de provincie de steden en gemeenten groter maakt 

dan hun eigen grenzen. Bij manier van spreken zijn in dat verband dan ook geen 

fusies nodig. Het klassieke voorbeeld is het toeristisch beleid.  

Men moet zich maar eens inbeelden dat elke gemeente of stad een apart toeristisch 

beleid zou moeten voeren. Dat zou heel wat minder slagkrachtig zijn dan wat de 

provincie via Westtoer realiseert. 

 

De provincie moet ook samenwerken met de regio’s en de intercommunales. Deze 

samenwerking is al voorbereid en als voorbeeld verwijst de heer Naeyaert naar 

gedeputeerde de Bethune, die de onderhandelingen heeft gevoerd over het maken van 

streekfondsen. De middelen die aan de uittreding van de provincies uit de 

intercommunales zijn verbonden, zullen worden besteed aan de streekdossiers.  

 

Daarnaast moet de provincie ook van Vlaanderen een partner zijn en er zijn heel wat 

gemeenschappelijke ambities. Op het vlak van fietsbeleid bijvoorbeeld hebben zowel 

Vlaanderen als de provincie de intentie om nog meer te realiseren. Daarin kunnen 

beide bestuursniveaus partners zijn. De provincie heeft zijn rol relatief dicht bij de 

plaatsen waar het allemaal moet gebeuren en zowel de provincie als Vlaanderen 

beschikken voor het fietsbeleid over middelen. Ook op het vlak van doelstellingen rond 

natuur en landbouw kan er worden samengewerkt. Het kan bijvoorbeeld niet de 

bedoeling zijn om op het niveau van elke gemeente een onderzoekscentrum als Inagro 

te realiseren. Men kan dit wel op het niveau van de provincie, waarbij de provincie kan 
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meespelen in het realiseren van de Vlaamse doelstellingen op het vlak van landbouw. 

 

In heel wat zaken kan de provincie, samen met de steden en gemeenten, partner zijn 

van Vlaanderen, om samen meer West-Vlaanderen te creëren. De provincie moet deze 

houding aannemen en moet ‘erin vliegen’ voor méér West-Vlaanderen. 

 

Repliek 

Mevrouw Els Kindt dankt de heer Naeyaert en zegt dat het deugd doet om te horen 

dat de deputatie ‘goeste’ en zin heeft om erin te vliegen. De raadsleden zullen de 

vinger aan de pols houden en ze kijken uit naar het meerjarenplan. Verder kan de 

provincie rekenen op een hele sterke administratie en ook de raadsleden maken ‘de 

provincie’, over alle partijgrenzen heen. 

 

Vraag nr. M/2019/68 

van de heer Maarten Tavernier 

 

Nationale parken 

 

Vraag 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, zegt dat in het Vlaams regeerakkoord de 

intentie is opgenomen om in Vlaanderen een viertal nationale parken op te richten. 

Het zou daarbij om één park per provincie gaan en de heer Tavernier zegt te hopen 

dat ook West-Vlaanderen hierin aan bod zal komen. Het is noodzakelijk om meer 

robuuste natuur te creëren in Vlaanderen, niet alleen omdat de natuur daar zelf nood 

aan heeft, maar ook om verschillende functies in te vullen die in het belang van de 

mens zijn. In het verleden werd binnen West-Vlaanderen Bulskampveld als mogelijke 

locatie vernoemd. Natuurpunt pleit ervoor om ook de Westhoek als potentiële locatie 

toe te voegen. Welke keuze er ook wordt gemaakt, de kans is zeer groot dat de 

provincie betrokken partij zal zijn. De provinciale domeinen kunnen immers mee de 

kern vormen van een aaneengesloten gebied, waar natuur en landschap centraal 

staan, maar daarom niet de enige functie zijn. 

De heer Tavernier vraagt of het provinciebestuur bereid is om deze intentie in het 

regeerakkoord aan te grijpen om de natuur in West-Vlaanderen te versterken en 

constructief mee te werken aan het initiatief van nationale parken. 

 

Antwoord 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, dankt de heer Tavernier voor zijn vraag 

en zegt eerst te willen verwijzen naar de vorige vraag, waarbij de heer Naeyaert als 

eerste gedeputeerde de grote blijdschap van de provincie heeft uitgesproken over het 

regeerakkoord. Hij zegt geen enkele reden te hebben om eraan te twijfelen dat de 

blijdschap integraal kan worden genoemd en dat de passage uit het regeerakkoord 

over de nationale parken op de volle instemming van de deputatie kan rekenen. De 

provincie zal hieraan constructief meewerken. 

 

Het valt nog te bezien hoe de nationale parken zullen worden ingevuld, maar één zaak 

is zeker, het gaat om een uitermate ambitieuze doelstelling van de Vlaamse regering. 

Er is sprake van 10.000 hectare bos, waarvan 4.000 hectare in de lopende legislatuur, 

wat neerkomt op vier plantseizoenen en 1.000 hectare bos per plantseizoen dat 

bijkomend moet worden gerealiseerd. In de voorbije legislatuur is er door Vlaanderen 

gemiddeld 50 hectare bos per jaar aangeplant als netto aangroei. Van 50 hectare naar 

duizend hectare per jaar mag ambitieus worden genoemd. Het is nog koffiedik kijken 

welke taak daarbij voor de provincie is weggelegd. De vraag is ook wat de ambitie 

naar de parken toe is. Momenteel telt Vlaanderen één nationaal park, meer bepaald 

het Nationaal Park Hoge Kempen.  
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Het park telt 6.000 hectare bos, waarvan 3.741 hectare onder Natura 2000 

bescherming valt. Het landschapspark Bulskampveld telt op vandaag 2.300 hectare 

bos, waarvan 1.400 hectare onder Natura 2000 richtlijnen valt. 

 

De heer Vanlerberghe zegt dat hij over de keuze van de locaties geen al te grote 

uitspraken zal doen. Bulskampveld overlapt enigszins met het landschapspark 

Drongengoed in Oost-Vlaanderen. Het lijkt dan ook niet onlogisch dat er in dat 

verband synergiën worden gezocht. Of dit dan ruimte laat om in de Westhoek een 

tweede initiatief te ontwikkelen, wil de heer Vanlerberghe overlaten aan de wijsheid 

van de Vlaamse regering. De provincie heeft voldoende ambitie en is voldoende 

slagkrachtig om samen met enkele partners, zoals de regionale landschappen en de 

bosgroepen, een adequaat antwoord te bieden mocht Vlaanderen de provincie 

uitnodigen om samen op een constructieve manier aan de slag te gaan. 

 

Repliek 

De heer Tavernier dankt de heer Vanlerberghe voor de positieve woorden en het 

uitgebreid ingaan op het idee en de mogelijke bijdrage van de provincie, en hij hoopt 

dat de krachten rond deze materie zullen worden gebundeld. 

 

 

Vraag nr. M/2019/69 

van mevrouw Veerle Dejaeghere 

Ardooie ‘t Veld 

 

Vraag 

 

Mevrouw Veerle Dejaeghere, Groen-raadslid, zegt dat de website van de provincie 

over provinciedomein Ardooie ’t Veld vermeld dat het om een domein gaat rondom 

drie vijvers van loofbos en heide en een paradijs is voor wandelaars en 

natuurliefhebbers. Het zeetje, de historische veldvijver, is echter geen natuurparadijs. 

In de krant van 26 juli verwoordde de gedeputeerde het als volgt, en mevrouw 

Dejaeghere citeert: “Doorheen de jaren heeft er zich een dikke sliblaag van 60 tot wel 

100 cm afgezet in de vijver. Die volledige sliblaag zal gebaggerd worden en komt 

terecht op een voormalige akker. In totaal zal er ongeveer 20.000 kubieke meter slib 

uit de vijver worden gehaald. Eens het slib droog is, zal er amper 5 procent van 

overblijven. De werken hebben tot doel een parkvijver te krijgen met helder en 

voedselrijk zoet water.” 

In oktober 2019 zijn de baggerwerken gestopt. De vraag is echter hoever het staat 

met het natuurparadijs. De voorbereidende werken, dijken tot twee meter hoog, 

werden aangelegd om alle slib dat niet zou stinken te storten. Het lijkt er echter op dat 

de voorbereidende werken, die waarschijnlijk veel geld hebben gekost, deels onnodig 

waren. In plaats van 20.000 kubieke meter slib, werd alleen de bovenste laag van het 

slib verwijderd. De onderste zones bleken te veel verontreinigd, en er werden onder 

andere zware metalen en minerale oliën in teruggevonden. Die mogen niet zomaar op 

een akker worden gestort. 

 

Mevrouw Dejaeghere vraagt waarom er vooraf geen degelijke analyse is gemaakt, 

wetende dat de riolering van een deel van Meulebeke en de Sint-Antonius-wijk in de 

Veldbeek terechtkomt, en wetende dat het overstort van Aquafin bij hevige regenval in 

de beek loopt en in het Zeetje terechtkomt. Er werd beweerd dat het slib niet zou 

stinken. Vraag is hoe men dit kan weten als men niet eens weet wat er precies in het 

slib zit en wat er zal gebeuren met het vervuilde slib uit de onderste zones. Twee 

delen van het Zeetje blijken niet vervuild. Op die locaties zullen er schotten worden 

geplaatst. De vraag is of deze schotten veel slib zullen kunnen tegenhouden.  

Er zal ook een bypass worden gemaakt, zodat de Veldbeek niet meer in het Zeetje 

terechtkomt. Mevrouw Dejaeghere vraagt wanneer de werken hiervoor zullen 

beginnen. Het lozingspunt aan het begin van de Veldbeek werd gebaggerd en het slib 
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zou op de oever worden gelegd. Dat is echter niet gebeurd en de vraag stelt zich wat 

er dan wel met het slib is gebeurd. Tenslotte vraagt mevrouw Dejaeghere wat er naar 

de toekomst toe zal gebeuren om dergelijke werken beter voor te bereiden en hoe de 

hinder voor de bezoekers kan worden vermeden. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, dankt mevrouw Dejaeghere voor de 

zeven vragen en zegt dat hij zal pogen om een beknopt antwoord te geven. Wat de 

analyse vooraf betreft wijst de heer Vanlerberghe erop dat het werk deel uitmaakt van 

een lange lijst projecten die in 2009 werd opgemaakt. Daarbij is een afsprakenkader 

gemaakt tussen de dienst waterlopen en de groendienst, waarbij vanuit de dienst 

waterlopen binnen de provinciale domeinen jaarlijks één project zou worden 

gerealiseerd. Men is hieraan begonnen en op de lijst stonden veel projecten. 

 

In 2009, bij de voorbereiding van de werken, zijn er wel degelijk analyses gemaakt. 

Van de vervuiling met minerale oliën en zware metalen was er destijds nog geen 

sprake. De zware metalen bevonden zich enkel in het private deel van de vijver. In 

april 2014 is de regelgeving gewijzigd, waardoor er plots andere normeringen van 

toepassing waren omtrent grondcodes die al dan niet mochten worden gestort. De 

omgevingsvergunning had men al bekomen en de baggerwerken waren al 

toegewezen. Jammer genoeg waren er voor de nieuwe regelgeving geen 

overgangsmaatregelen voorzien, waardoor men moest bijsturen en nieuwe analyses 

moest maken. Voor het provinciale deel van de vijver had men in eerste instantie 

gedacht aan het baggeren van 15.000 kubieke meter slib, waarvan 10 % of 1.500 

kubieke meter slib zou moeten worden afgevoerd. De eigenaar van het private deel 

was bereid om ook zijn deel te laten baggeren, voor een totaal van 5.000 kubieke 

meter, wat het totaal van het te baggeren deel inderdaad op 20.000 kubieke meter 

slib bracht. 

 

Op basis van nieuwe analyses is men tot de vaststelling gekomen dat het niet meer 

om 1.500 kubieke meter slib gaat om af te voeren, maar om 10.000 kubieke meter. Er 

zitten immers onderdelen bij waarvan men vooraf geen weet had en er waren ook 

geen tekenen om aan te nemen dat in een periode van 10 jaar de samenstelling van 

het slib grondig ging wijzigen. Het is dan ook een raadsel waar de minerale oliën plots 

vandaan kwamen. 

Binnen het bestek van de overheidsopdracht, waarvoor 300.000 euro was voorzien, 

deels voor de bypass en deels voor het baggeren, ging het om een meerkost van 

500.000 tot 1 miljoen euro. Binnen dezelfde opdracht was dit onbespreekbaar. Daarop 

heeft men vastgesteld dat het baggeren van 5.000 kubieke meter binnen het 

bestaande bestek mogelijk was. Bijgevolg is er een derde van het slib gebaggerd en is 

twee derde blijven zitten.  

 

Wat de voorbereidende werken met hoge meerkosten betreft, wijst de heer 

Vanlerberghe erop om dit enigszins te relativeren. Men heeft een bassin gemaakt voor 

15.000 tot 20.000 kubieke meter slib. Aan deze operatie was volgens het bestek een 

dag kraanwerk verbonden, meer bepaald 8 uur aan 65 euro per uur, wat de kostprijs 

hiervan op 520 euro bracht. Had het om 5.000 kubieke meter gegaan, dan was de 

kostprijs ongeveer een derde hiervan geweest, namelijk 180 euro. Bijgevolg is er 346 

euro, exclusief BTW, aan kosten te veel gedaan, wat de grootte van de meerkost 

enigszins moet relativeren. 

 

Met Aqaufin wordt bekeken wat er met de rest van het slib kan worden aangevangen. 

Eén van de korte termijn opties is om het slib gewoon te laten zitten. Dat gebeurt op 

wel nog wat meer plaatsen. Het is niet het leukste verhaal, maar daar tegenover staat 

een bedrag van 700.000 tot 1 miljoen euro om het slib te baggeren, daar waar het op 
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zich niet onmiddellijk een bedreiging vormt voor de volksgezondheid. 

 

Wat stank betreft is men er in eerste instantie vanuit gegaan dat het slib niet vervuild 

was. Wat geruimd is, is niet vervuild slib en voor de technici betekent dit code 211. De 

heer Vanlerberghe zegt te hebben vernomen dat het slib niet stinkt. 

 

De schotten zullen ervoor zorgen dat de niet vervuilde delen niet vermengd zullen 

geraken met vervuild slib. Men is bezig met de bypass en er is bijna geen slib, 

afkomstig van het baggeren van de Veldbeek en de gracht, op de oever gelegd, 

omwille van het feit dat er in die delen weinig slib zat. Dat is een gevolg van het 

debiet van de gracht en de beek, waar, bij voldoende debiet, er weinig slibafzetting is. 

 

De heer Vanlerberghe zegt van mening te zijn dat er wat pech met het dossier 

gemoeid was, maar dat het dossier op zich niet slecht is voorbereid. De werken aan de 

beek hebben wat vertraging opgelopen door de weersomstandigheden. Bij zware 

regenval is het niet gemakkelijk om aan beken te werken. Wanneer de bypass 

gerealiseerd zal zijn, zal het overstort niet meer bijkomend in de beek terechtkomen. 

Met Aquafin zal worden bekeken of er toch ergens kan worden getraceerd waar de 

minerale oliën vandaan komen en hij hoopt dat men lokaal ook enige spoed zal zetten 

achter het afkoppelingsproject, waarbij een aantal woningen zullen worden 

aangesloten op het rioleringsstelsel. Momenteel moet het overstort nu en dan eens 

werken en dat zal in de toekomst niet meer nodig zijn. Het gaat hierbij om een 

beslissing van het lokale bestuur, waarvan de provincie enkel kan hopen dat de 

beslissing snel zal worden uitgevoerd. 

 

 

Repliek 

Mevrouw Dejaeghere zegt dat ze ter plaatse is gaan ruiken en dat het slib niet zo 

lekker rook. Ze is blij met de uitgevoerde werken maar vindt het jammer dat twee 

derde van het slib blijft liggen. Men wil een waardevolle ecologische vijver, met een 

variatie aan waterplanten en amfibieën. Het blijvende slib zal niet voor een 

natuurparadijs zorgen, wat spijtig is. Hopelijk kan dit in de toekomst wat beter worden 

opgevolgd. 

 

 

Vraag nr. M/2019/70 

van mevrouw Justine Hollevoet 

Subsidiereglement Flankerend onderwijs 

 

Vraag 

 

Mevrouw Justine Hollevoet, Sp.a-raadslid, zegt dat de provincie binnen het brede 

domein van onderwijs wil stimuleren, ondersteunen, regisseren en samenwerken. Ze 

doet dit door netwerken op te zetten, opleidingen te organiseren en, onder andere aan 

de hand van het provinciale reglement ‘Flankerend onderwijs’, subsidies uit te reiken. 

Via dit subsidiereglement kunnen onderwijsinstellingen en feitelijke verenigingen, 

vzw’s, openbare instellingen en lokale besturen projecten indienen, met een maximum 

van 25.000 euro subsidiëring per project. 

 

Het project moet steeds aan één van de volgende vier doelstellingen voldoen: het 

stimuleren van STEM/STEAM-onderwijs, het bevorderen van een gekwalificeerde 

uitstroom, het stimuleren van een positieve studiekeuze en het bevorderen van de 

aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Tot op heden werd gekozen om het stimuleren 

van STEM-onderwijs als prioritaire doekstelling te formuleren. Wanneer men de 

projecten van de voorbije jaren bekijkt, dan ziet men dat vooral naar dergelijke 

projecten subsidies zijn gegaan.  
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De provincie mag zich, wat die projecten betreft, een voorloper noemen. 

 

Mevrouw Hollevoet zegt te durven stellen dat met het actuele subsidiereglement de 

basis is bereikt, al blijft het een uitdaging om bepaalde doelgroepen, zoals meisjes en 

leerlingen uit het bijzonder secundair onderwijs, warm te houden voor STEM en 

STEAM. Hiervoor is blijvende aandacht nodig. Er zijn echter ook nog drie andere 

doelstellingen in het reglement geformuleerd en die hebben ook een grote 

meerwaarde. Niet alleen binnen het onderwijs, maar zeker ook binnen de 

arbeidsmarkt en de economie. Mevrouw Hollevoet vraagt of de gedeputeerde blijft 

vasthouden aan de prioritaire doelstelling rond het stimuleren van STEM en STEAM, en 

op welke manier ze de andere doelstellingen ook in de kijker zal plaatsen en de nodige 

bekendheid zal geven. 

 

 

Antwoord 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, dankt mevrouw Hollevoet voor de 

vraag en ze beaamt dat het subsidiereglement voorziet dat onderwijsinstellingen, 

feitelijke verenigingen, vzw’s, openbare instellingen en lokale besturen een project 

kunnen indienen en maximum 25.000 euro per project kunnen ontvangen. Indien men 

netoverschrijdend samenwerkt komt er een extra toelage van 10 % bovenop. In de 

periode 2014-2018 zijn er in het kader van het reglement 57 projecten ondersteund 

voor een totaalbedrag van 883.000 euro. Gemiddeld komt dit neer op 15.500 euro per 

project. Het klopt dat, om steun te krijgen, het project aan één van de vier 

doelstellingen moet voldoen. STEM (Science, Technology, Engineering en 

Mathematics) is een prioritaire doelstelling omwille van het feit dat de vraag naar het 

invullen van functies die te maken hebben met nieuwe technologiën nog altijd heel 

groot is, vooral in de provincie West-Vlaanderen. Het blijft een grote nood om daarop 

in te zetten. 

 

Daarop geeft mevrouw Lahaye-Battheu een aantal voorbeelden van projecten die zijn 

goedgekeurd op basis van de drie andere doelstellingen: de samenwerking met VLAJO, 

Vlaamse jonge ondernemers die ondernemingszin stimuleren en leerlingen inzicht 

geven in het belang van ondernemingen in de samenleving. In dit verband is er voor 

kinderen van de basisschool een stage geweest in Bellewaerde, waar men op zoek 

ging naar hun talenten en manier van denken over hoe hun talent bij een bepaald 

beroep kan aansluiten. Er is ook het voorbeeld van het ‘Beroependorp en 

bedrijvenrally’, een initiatief van de stad Kortrijk en het beroepenhuis, een project dat 

kinderen helpt nadenken over talenten en studiekeuze. Een voorbeeld binnen het 

volwassenonderwijs is ‘Zorg @werk @MIRAS’ waarbij men het werkplekleren een 

volwaardige plaats wil geven in de zorgopleidingen, met als doel vlotter door te 

stromen naar de arbeidsmarkt. 

 

Als besluit zegt mevrouw Lahaye-Battheu dat de provincie zal blijven inzetten op de 

STEM als prioritaire doelstelling. Ze gaat akkoord met mevrouw Hollevoet dat de 

andere doelstellingen op vandaag te weinig in de kijker zijn geplaatst en zegt daar 

werk te willen van maken. In het meerjarenplan, dat volgende maand zal worden 

behandeld, wordt voorgesteld om een nieuw reglement uit te werken, met een 

bijkomende focus op volwasseneneducatie in het kader van levenslang leren. Het 

nieuwe reglement zal ook een kapstok zijn om het reglement in de kijker te plaatsen 

en op te frissen en aan te geven dat de provincie meer ondersteunt dan STEM/STEAM. 

 

 

Repliek 

 

Mevrouw Hollevoet dankt mevrouw Lahaye-Battheu voor het antwoord en zegt dat ze 

in de verschillende werkgroepen al kennis heeft genomen van de opgenoemde 
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projecten. Ze begrijpt dat de nood nog groot is aan STEM en STEAM en dat het 

belangrijk is dat de provincie daarop blijft inzetten. Het is echter normaal dat, wanneer 

de promotie op dat vlak groot is, ook de nood groot zal zijn en daarrond heel wat 

vragen komen.  

 

Ze benadrukt dan ook haar oproep om ook op de andere doelstellingen in te zetten. 

Indien er een herwerking komt van het reglement, dan kan dit een aanzet zijn om de 

discussie opnieuw te voeren. 

 

Vraag nr. M/2019/71 

van mevrouw Isabelle Vandenbrande 

 

Impact van de Brexit op de Vlaamse visserij 

 

Vraag 

 

Mevrouw Isabelle Vandenbrande, N-VA-raadslid, zegt dat de aanhoudende 

onzekerheid over de Brexit een economische impact heeft op de provincie. Als enige 

kustprovincie is de visserij heel belangrijk voor West-Vlaanderen. Hetzij een harde of 

een zachte Brexit, tot eind 2020 zullen de vissers, op basis van de wederkerigheid, 

toegang krijgen tot de Britse wateren en hun visserijquota behouden. De vissers vallen 

dan immers onder de noodmaatregelen binnen de Europese regelgeving. Indien de 

Britten hun wateren sluiten in 2021 is er in Vlaanderen nog amper aanvoer van 

economisch interessante vissoorten zoals griet of tong, wat een ramp zou zijn voor de 

Vlaamse visserij. De Vlaamse visveiling is het eerste punt van aanmelding en de 

veiling geeft aan dat een verlies van volume nefast zou zijn voor de visserijsector. Men 

moet erover waken dat het speelveld tussen de verschillende EU-lidstaten gelijk is, 

opdat de concurrentie geen ‘race to the bottom’ wordt. De aanvoer van verse vis uit 

de Noordzee komt voor 55 % uit Britse wateren. De sector heeft reeds veel 

inspanningen geleverd voor economische, sociale en ecologische duurzaamheid. Het 

zou jammer zijn indien dit teniet wordt gedaan. West-Vlaanderen wil nog lang 

genieten van een ‘Zee van smaak’. Laat de Brexit dan ook geen bittere nasmaak 

worden. 

 

Elk jaar worden er voor de visserij subsidies voorzien. Toch worden deze subsidies niet 

volledig opgebruikt. Op de jaarrekening 2018 was er een besteding van 88.771 euro 

op exploitatie en 2.500 euro op investering, terwijl er respectievelijk 300.091 euro en 

140.000 euro was voorzien. Mevrouw Vandenbrande vraagt of de provinciale middelen 

voor visserij opnieuw kunnen worden bekeken, zodat het provinciaal beleid in dat 

verband kan worden bijgestuurd, en of er vanuit de provincie concrete actie is 

voorzien om de Vlaams visserij, samen met de Vlaamse overheid, te ondersteunen. 

Tot slot vraagt ze of er hierover contact is gelegd met de bevoegde Vlaamse minister 

en met de veilingen van Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, dankt mevrouw Vandenbrande voor haar vraag 

en zegt dat het momenteel een hele lastige periode is voor de reders, die verder in 

onzekerheid moeten blijven werken en niet weten hoe hard of zacht de Brexit 

uiteindelijk zal worden en wat er zal kunnen worden onderhandeld. De impact is dat 

tussen de 50 en 60 % van de omzet van de visserij uit Britse wateren wordt gehaald. 

De onderhandelingspositie is danig dat het Verenigd Koninkrijk voor haar visexport 

richting Europa 200 miljoen euro aan douanetaksen zou moeten betalen indien er 

geen evenwicht wordt gevonden tussen de belangen van de Europese Unie enerzijds 

en het Verenigd Koninkrijk anderzijds. Er is voor de Europese Unie dan ook een zekere 

onderhandelingsmarge. De onderhandelingen worden door de Europese Unie gevoerd 
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en niet door de lidstaten. In die zin is de focus erop gericht om in de EU-

onderhandelingen maximaal rekening te houden met de visserij.  

 

Ook op het vlak van de quota wordt de situatie moeilijker. België zit voor een 

belangrijk deel in de Britse wateren, net als andere landen. Als België ergens anders 

moet kijken om bijkomende visgronden te verwerven, dan komt België in concurrentie 

met die andere landen. Het wordt sowieso een moeilijk verhaal. 

 

Op het vlak van onderhandelingen is er voor de provincie geen rol weggelegd. Wel kan 

de provincie, net als in het verleden, op verzoek van de rederscentrale, waarin alle 

vissersvaartuigen zijn verenigd, meegaan naar Santiago de Compostella, om voor alle 

regio’s die palen aan de Noordzee een verklaring te ondertekenen, waarbij wordt 

gevraagd om de onderhandelingen sterk te voeren en de belangen van de regio’s in 

acht te nemen.  

 

De middelen om te innoveren en bepaalde zaken te realiseren zijn aanwezig in het 

Europees Fonds voor Maritieme Visserij. Er zijn weinig bestedingen van de Europese 

subsidiemiddelen, omdat er andere kanalen zijn waaruit voldoende middelen kunnen 

worden gehaald. De provinciale medewerker, Frans Coussement, is voor de helft 

tewerkgesteld om de reders te helpen zoeken naar de middelen binnen het Europees 

Visserijfonds. Anderzijds is er de werking van de Task Force , een samenwerking 

tussen provincie, Vlaanderen, de rederscentrale, Natuurpunt en het ILVO, die mee 

helpen bouwen aan de toekomst van de visserij en meezoeken naar projecten voor 

een meer duurzame visserij. In die zin werkt de provincie inhoudelijk mee aan het 

vinden van subsidies door de vissers en aan het uittekenen van een toekomst voor de 

visserij in West-Vlaanderen. 

 

De provincie voorziet ook subsidies voor het project ‘Een zee van smaak’, waarin alle 

activiteiten aan de kust om de visserij te promoten en de visserijproducten te tonen 

worden gebundeld. Daardoor wordt communicatiematig een soort megafoon 

gecreëerd, die zowel nu als in de toekomst aangeeft wat er aan zee in verband met de 

visserij valt te beleven. 

De provincie is bij de visserij betrokken en helpt inhoudelijk de toekomst van de 

visserij mee voor te bereiden. De provincie is echter geen betrokken partij in de 

onderhandelingen van de Europese Unie rond de Brexit. 

 

 

Repliek 

 

Mevrouw Vandenbrande zegt blij te zijn dat het alle hens aan dek is om de West-

Vlaamse visserij te behouden. 

 

 

**** 

 

 

 


