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INHOUDSOPGAVE 

 
 
 

I. SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

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

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

 
 Jean de Béthune, gedeputeerde van economie, woonbeleid, ondersteuning 

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

en budget, beleidsondersteunende dataverzameling, streekontwikkeling 
 
 

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

 
 

 Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde van milieu, natuur en landschap, 
informatietechnologie, mobiliteit, landinrichting 
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BART 
NAEYAERT 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, PLATTELANDSBELEID, LANDBOUW EN 
VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN 
NIET-CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE GEMEENSCHAPPEN 

 
 
 

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

 
 
 

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 
 

 

Vraag nr. S/2019/ 

van de heer J. Van Meirhaeghe 

van 29.11.2019 

 

Vraag betreffende de Innovatie Awards Westtoer (Wavepark Knokke-Heist) 

 

Vraag: 

 

Geachte, 

 

Er zijn 18 genomineerde innovatiedossiers uit het Europees project PROFIT voor 

de Innovatie Awards van Westtoer. 

 

We hebben daar volgende vragen over: 

 

 Hoe is het idee tot stand gekomen van innovatie-awards? Welke innovatie-

awards ? 

 

 Wie komt in aanmerking ? Moeten ze een dossier indienen ? 

 

 Moet dit een concreet gerealiseerd project zijn of een project waar 

tenminste al concrete engagementen vorm krijgen ? 

 

 Wie beoordeelt de ingekomen kandidaturen ? 

 

 Is dit enkel een ‘erkenning’ voor mooie innovatieve projecten of is daar 

ook een ‘financiële return’ voor, of een ‘begeleiding’ van het dossier ?  

 

 Het Europees project PROFIT: Over hoeveel middelen gaat dit en wat zijn 

de voorwaarden? 

 

 Welke begeleiding voorziet Westtoer voor deze projecten en ook na de 

uitreiking van deze awards? Concrete middelen? 

 

 Bij de filmpjes (https://www.dekust.be/nl/inspiratie/innovatiedossiers-

profit) is er sprake van begeleiding. Hoe worden deze projecten 

gefinancierd? Graag per project een overzicht en het tot stand komen van 

het project. 

 

https://www.dekust.be/nl/inspiratie/innovatiedossiers-profit
https://www.dekust.be/nl/inspiratie/innovatiedossiers-profit
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 Wat waren de andere innovatiedossiers en waarom zijn deze niet 

geselecteerd? Welke selectiecriteria zijn er? 

 Welke criteria (objectief) zullen gehanteerd worden om voorstel van 

private partners te beoordelen naar meerwaarde/haalbaarheid voor de 

kustgemeentes?  Wordt een beoordelingscommissie voor deze dossiers 

ingesteld ? 

 

 Specifiek over mogelijk Wavepark Knokke-Heist, werd dit voorstel reeds 

concreet als dossier ingediend bij de gemeente / Westtoer ? Kan dit 

bezorgd worden? 

 

 

Antwoord: 

 

 

 

Geachte , 

 

In antwoord op uw schriftelijke vraag i.v.m. Innovatie Awards Westtoer 

(Wavepark Knokke-Heist) kunnen wij u het volgende melden. 

 

Hoe is het idee tot stand gekomen van innovatie-awards? Welke innovatie-

awards? 

 

De Innovatie Awards kwamen tot stand in het Europese 2 zeeën project PROFIT. 

Belgische, Nederlandse, Franse en Engelse partners werken samen in dit project 

om kustondernemers te ondersteunen bij de innovatie van hun onderneming. Om 

dit te bereiken werd een innovatietraject opgezet waarin elke toeristische 

kustondernemer kon inschrijven voor deelname. Dit innovatietraject bestond uit 

Master Classes, individuele coachings en expert datings. De thema’s waren: DNA 

van de Kust, seizoensverbreding, blurring, personeelsmanagement en big data.  

 

Per deelnemende regio worden er 3 ‘PROFIT Innovatie Awards’ uitgereikt (goud, 

zilver en brons). De gouden laureaten van elke regio nemen het tegen elkaar op 

in de Internationale Profit Innovatie Award. 

 

Wie komt in aanmerking ? Moeten ze een dossier indienen ? 

 

Voor onze kust waren er meer dan 70 Belgische kustondernemers die de Master 

Classes hebben gevolgd. Tijdens deze Master Classes kregen de deelnemers 

toepasbare inspiratie rond innovatie. De ondernemers die bereid waren om 

concrete en tastbare innovaties uit te voeren, konden inschrijven voor individuele 

coaching. Op dit aanbod gingen 42 ondernemers in. De ondernemers konden 

samen met de coaches een volledig innovatiedossier opmaken. Deze ondernemers 

konden ook genieten van expert datings. 

 

Dit is een bijeenkomst met verschillende experten, waarmee de ondernemers via 

speed date hun innovatiedossier op punt konden zetten. Dit leidde finaal tot 18 

concrete innovatiedossiers voor onze kust. 

 

Moet dit een concreet gerealiseerd project zijn of een project waar tenminste al 

concrete engagementen vorm krijgen? 
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De innovatiedossiers werden opgemaakt voor nieuwe projecten. De meeste 

ondernemers zijn de realisatie gestart tijdens de doorlooptijd van het 

innovatietraject. 

 

Het was de bedoeling van het project PROFIT om tijdens de looptijd al eerste 

innovaties te realiseren. Dit was echter geen voorwaarde, aangezien de meest 

innovatieve ideeën vaak eerst een aantal uitdagingen dienen te overwinnen. 

 

Wie beoordeelt de ingekomen kandidaturen? 

 

De Kust zet in op innovatie bij ondernemers om een nog beter product te kunnen 

bieden aan de bezoekers. Finaal is het de consument die beslist om al dan niet 

naar onze regio te komen. Vandaar dat het de consument is die een maand lang 

heeft kunnen stemmen op onze 18 innovatiedossier via de website en de facebook 

van de Kust. 

 

Is dit enkel een ‘erkenning’ voor mooie innovatieve projecten of is daar ook een 

‘financiële return’ voor, of een ‘begeleiding’ van het dossier? 

 

De Innovatie Award is enkel een erkenning. Het innovatietraject dat hieraan 

vooraf ging werd hierboven beschreven. 

 

Het Europees project PROFIT: Over hoeveel middelen gaat dit en wat zijn de 

voorwaarden? 

 

Per ondernemer werd de waarde van het begeleidingstraject vastgelegd op 2.500 

euro. 

Hiervoor werden de nodige “deminimis” formulieren ingevuld, volgens de 

Europese regels op staatssteun. Binnen PROFIT voorzagen we een budget van 

105.000 euro voor de begeleiding van 42 kustondernemers binnen het 

innovatietraject. De voorwaarde voor deelname was in orde zijn met de deminimis 

regels en het nodige Europese formulier hiervoor ondertekenen. 

 

Welke begeleiding voorziet Westtoer voor deze projecten en ook na de uitreiking 

van deze awards? Concrete middelen? 

Westtoer voorzag een intensieve begeleiding voor de ontwikkeling van deze 

projecten zoals hierboven beschreven met het budget voor begeleiding zoals 

hierboven omschreven. De ondernemers worden opgevolgd om te zien of de 

realisatie volgens plan verloopt en gecoacht waar nodig. De realisatie zelf is in 

handen van de ondernemers. 

 

Bij de filmpjes (https://www.dekust.be/nl/inspiratie/innovatiedossiers-profit) is er 

sprake van begeleiding. Hoe worden deze projecten gefinancierd? Graag per 

project een overzicht en het tot stand komen van het project. 

 

De realisatie van de projecten worden door de ondernemers zelf gefinancierd. Dit 

geldt voor alle projecten. Westtoer speelde een rol bij het tot stand komen van 

het idee, het tot in detail uitwerken van het idee en begeleiden bij het rendabel 

maken van het idee. 

 

De realisatie en de financiering ervan is volledig in handen van de ondernemers. 

 

Wat waren de andere innovatiedossiers en waarom zijn deze niet geselecteerd?  

Welke selectiecriteria zijn er? 

 

De 42 ondernemers die het volledige innovatietraject volgden, konden zelf kiezen 

of ze hun idee voldoende rijp vonden voor het opmaken van een innovatiedossier. 
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18 ondernemers beslisten om dit te doen en zo deel te nemen aan de 

innovatiewedstrijd. 

 

Het is de consument die kon stemmen op hun favoriete innovatie. Binnen 

Europese projecten werkt men met het principe van de Quadruple Helix. Dit is een 

samenwerking tussen Overheid, Ondernemers, Kennisinstellingen en de 

Consument. Het betrekken van de consument is een belangrijke vereiste voor 

Europese projecten. Finaal is het voor hen dat we samen investeren in het 

toerismeproduct. 

 

Welke criteria (objectief) zullen gehanteerd worden om voorstel van private 

partners te 

beoordelen naar meerwaarde/haalbaarheid voor de kustgemeentes? Wordt een 

beoordelingscommissie voor deze dossiers ingesteld ? Ô 

 

Van de 18 innovatiedossiers werden er intussen 10 gerealiseerd. 5 dossiers zitten 

op schema om volgend jaar gerealiseerd te worden en 1 realisatie is voorzien voor 

2021. 

De resterende 2 (Lakeside Paradise en Anemos uit Knokke-Heist) zijn heel 

uitdagende projecten waarvan de realisatie niet eenvoudig is. Lakeside Paradise 

ontwikkelde in hun innovatiedossier 2 innovatieve ideeën: een wavepark en een 

ecologische schaats- en curlingpiste. Deze laatste werd nog tijdens de looptijd van 

het innovatietraject opgestart en werd intussen geopend op 16 november Il. De 

kustgemeentes worden via het overleg met de diensten voor toerisme op de 

hoogte gehouden van de projecten. 

 

Specifiek over mogelijk Wavepark Knokke-Heist, werd dit voorstel reeds concreet 

als dossier ingediend bij de gemeente / Westtoer? Kan dit bezorgd worden? 

 

Bij Westtoer werd een innovatiedossier ingediend. Dit is een innovatie idee met 

bijhorend businessplan en geen concreet dossier voor bijvoorbeeld de aanvraag 

van vergunningen. Het project en de stand van zaken werd door de ondernemer 

zelf voorgesteld aan alle geïnteresseerden op woensdag 20 november in het 

Cultureel Centrum Scharpoord te Knokke-Heist.  

 

Momenteel dient er eerst een RUP wijziging te komen. De ondernemer maakte 

een website waarop de voortgang van het project in de toekomst zal kunnen 

gevolgd worden: https://wavelake.myshopify.com/ 

 

Hopend u hiermee voldoende te informeren, verblijven wij, 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Stefaan Gheysen, Sabien Lahaye-Battheu 

Algemeen directeur Gedeputeerde voor Toerisme 
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JURGEN 
VANLERBERGHE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, INFORMATIETECHNOLOGIE, 
MOBILITEIT, LANDINRICHTING 
 
 

Vraag nr. S/2019/55 

van mevrouw S. Vandenbulcke 

van 22.10.2019 

 

Vraag betreffende de verlichting Groene Assen, meer specifiek de  Stroroute 

 

Vraag: 

 
Geachte, 

 

We werden vorige week opgeschrikt in de media dat een exhibitionist zich schuil 

hield nabij het Vierkavenbos in Moorslede. Jongeren maken gebruik van de 

Stroroute om na schooltijd langs dit bos naar huis te fietsen. Het moet maar één 

van jouw kinderen zijn die dit meemaakt. We hopen alvast dat de politie snel de 

dader kan vatten.  

 

De Stroroute is 10 kilometer lang en is de voormalige spoorlijn 64 tussen 

Roeselare en Ieper en kreeg een heuse opknapbeurt in 2016. Het eerste deel 

vanaf de Ring van Roeselare tot aan de Roeselaarsestraat in Moorslede werd 

heringericht voor fiets-, wandel- en ruiterverkeer.  

 

Het onveiligheidsgevoel wordt aangewakkerd naarmate het donkerder wordt.  

 

Na schooltijd in de winter is het vroeger donker. In de pers lezen we dat het 

eerste gedeelte voorzien is van verlichting en er wordt ook geopperd om het 

resterende deel te voorzien van verlichting, zodat passanten zich veiliger voelen 

bij valavond? 

 

Hierbij mijn vragen: 

 

- Om het onveiligheidsgevoel te verminderen ’s avonds, kan dit 2de deel van de 

Stroroute ook voorzien worden van verlichting? Is dit een bevoegdheid van de 

gemeente of provincie? Of een gedeelde bevoegdheid? 

 

- Op welke Groene Assen is er verlichting voorzien en welke niet? 

 

- Zijn er plannen om dimbare LED-verlichting met bewegingsdetectie te voorzien 

die bovendien milieuvriendelijk is op deze Groene Assen? 

- Kan het provinciebestuur de betrokken gemeentes aansporen om meer 

politiecontrole te voorzien?  

 

- Kunnen de bijzondere veldwachters of personeelsleden van de Sectie Uitbating 

en Toezicht op geregelde tijdstippen een oogje in het zeil houden op Groene 

Assen na melding van klachten? En specifiek op de Stroroute? Wat is de 
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procedure op heden? 

 

Dank voor de antwoorden. 

 
 
 

Antwoord: 

 

 

Geacht Provincieraadslid, 

 

Op uw vraag d.d. 22 oktober 2019 m.b.t. verlichting Groene Assen, meer specifiek 

Stroroute kunnen we als volgt antwoorden: 

 

De Groene Assen zijn ingericht door en algemeen in beheer van Provincie West-

Vlaanderen. Het dagelijks beheer van de Stroroute wordt deels door de Provincie 

West-Vlaanderen en deels door de stad Roeselare uitgevoerd. De Groene Assen 

worden ingericht volgens door de Deputatie goedgekeurde basisprincipes, waarbij 

de principes inzake verlichting gebaseerd zijn op de provinciale lichtvisie.  

 

Conform deze lichtvisie wordt op de Groene Assen in principe geen verlichting 

voorzien. Voor de gedeelten buiten de kernen is dit de absolute regel. In dit beleid 

speelt het beoogde natuurlijk karakter van de Groene Assen, maar ook de 

afweging van ruimere kosten en baten zijn erin meegenomen. Enkel voor 

gedeeltes die binnen kernen liggen kan bij uitzondering toch verlichting voorzien 

worden, op vraag van het lokale bestuur en indien kan aangetoond worden dat er 

onvoldoende verlichting is. Kosten en onderhoud van deze verlichting is dan ten 

laste van het lokale bestuur. 

 

Volgens bovenstaande principes is verlichting aanwezig langs beperkte delen van 

het Guldenspoorpad, en de Groene 62. Langs beperkte delen van de Frontzate en 

de Vrijbosroute is er voorzien te plaatsen naar aanleiding van 

herinrichtingsprojecten.  

 

Op vraag van de Deputatie zullen de huidige basisprincipes en lichtvisie deze 

legislatuur worden geëvalueerd. 

 

Langs de Stroroute werd in 2012 dimbare verlichting op zonne-energie en met 

bewegingsdetectie geplaatst, dit op uitdrukkelijke vraag en initiatief van stad 

Roeselare die eigenaar is van de Stroroute op grondgebied Roeselare. Deze 

functioneerde niet naar behoren en werd vervangen door klassieke openbare 

verlichting. Bij het plaatsen van verlichting wordt steeds de beste optie uitgezocht 

naargelang de context. Hierbij zijn efficiëntie, energie-zuinigheid, ecologie en 

lichtvervuiling evidente punten waarmee rekening wordt gehouden. 

 

De Bijzondere Veldwachters houden toezicht op alle Provinciedomeinen en Groene 

Assen en beogen met de beschikbare middelen voldoende toezicht op het gehele 

patrimonium. Het toezicht wordt in shifts uitgevoerd en de planning aangepast 

naar de heersende noden.  
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Zo kunnen ook meldingen of gebeurtenissen de planning voor het toezicht 

meebepalen. Wij verwijzen hierbij graag naar het antwoord op schriftelijke vraag 

45 waarin de werking van de Sectie Uitbating en Toezicht in meer detail werd 

toegelicht. 

 

De politie is bevoegd voor toezicht en controle op de Groene Assen. Vaak in het 

kader van specifieke problematieken werken de Bijzondere Veldwachters met hen 

samen. Het aansturen van de politie is echter een lokale bevoegdheid. 

 

Met hoogachting, 

 

 

 

Heidi Malengier 

Directeur Groendienst 

 

 

Jurgen Vanlerberghe 

Gedeputeerde voor milieu, natuur en 

landschap 
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I.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken werd en waarop 
laattijdig werd geantwoord 
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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. 
28.11.2019  
 

 

*** 

 

Vraag nr. M/2019/72 

van mevrouw Isabelle Vandenbrande 

 
Uitbating restaurant Bulskampveld 

 

Vraag 

Mevrouw Isabelle Vandenbrande, N-VA-raadslid, zegt dat het restaurant van 

provinciedomein Bulskampveld momenteel geen uitbating heeft. De zoektocht 

naar een nieuwe uitbater is gestart. De N-VA-fractie is blij dat de deputatie de 

beslissing heeft genomen om het contract met de brouwerij niet te vernieuwen. 

De laatste uitbater is na vele klachten de laan uitgewezen. Het restaurant van dit 

grootste landschapspark van de provincie heeft de laatste 12 jaren een moeilijke 

doortocht gemaakt. Het was een juweel in de periode van de uitbating door de 

familie Taveirne en een plaats voor vele mensen uit de wijde omgeving om te 

genieten en te feesten. De N-VA-fractie hoopt dat, met de juiste mensen aan het 

roer, die periode terugkomt. Het is daarom belangrijk dat de deputatie, in de 

zoektocht naar nieuwe uitbaters, de lat hoog legt. Ieder landschapspark van de 

provincie verdient een uitbater die als ambassadeur zijn streek en domein 

vertegenwoordigt, authentiek en kwaliteitsvol. Het zou dan ook een gemiste kans 

zijn om een beslissing te nemen die alle parken onder eenzelfde systeem of 

uitbating brengt. 

 

Mevrouw Vandenbrande vraagt wat de normen zijn waaraan de nieuwe uitbaters 

moeten voldoen, of de huur van het pand in verhouding staat met het rendement, 

zodat het werkbaar blijft om de uitbating met personeel voor een lange periode 

goed te kunnen uitvoeren en of er al zicht is op nieuwe uitbaters en een vlugge 

doorstart. 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, dankt mevrouw vandenbrande voor 

de vraag en zegt dat de uitbating van de cafetaria in Bulskampveld een belangrijk 

item is. Hij wijst op het feit dat mevrouw Vandenbrande heeft gezegd dat het een 

goede zaak is dat de bestaande concessie niet meer werd vernieuwd en zegt dat 

de provincie zelfs een stuk verder is gegaan en de concessie heeft verbroken. Er 

waren met de uitbating immers heel wat problemen. Het is de bedoeling van de 

deputatie om in eerste instantie een kortlopende concessie voor twee à drie jaar 

uit te schrijven. Daarvoor moet de bestaande overeenkomst, die werd stopgezet, 

eerst op een correcte manier worden beëindigd. Dat proces loopt moeilijk. De 

uitbater is, in opdracht van de concessionaris, gerechtelijk uitgezet. Dat heeft wat 

voeten in de aarde gehad. Momenteel wordt het dossier met de concessionaris, in 

casu de brouwerij, afgehandeld. Vanuit de provincie zijn er wat discussies geweest 

over de staat waarin het gebouw werd achtergelaten en is gevraagd om een 

aantal herstellingswerken uit te voeren. Er lopen ook nog onderhandelingen over 

de mogelijke overnameprijs van keuken en meubilair, te betalen door een nieuwe 
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concessiehouder. Het zou bij een kortlopende concessie goed zijn dat het 

keukenmateriaal en het meubilair, dat eigendom is van de brouwerij, kan worden 

overgenomen aan een vaste prijs. Een akkoord hierover is stilaan mogelijk. 

Het is ook de bedoeling om heel snel de concessie in deputatie te brengen. Dit 

moet immers worden aanbesteed conform de wet op de overheidsopdrachten. Er 

zal met een dubbele set van parameters worden gewerkt, met kwaliteit, 

authenticiteit en streekeigenheid als belangrijke elementen. 

De prijs wordt bepaald door de inschrijver zelf. In de concessievoorwaarden is er 

geen minimale te betalen huurprijs opgenomen. Dit is volledig in handen van 

diegene die de prijs maakt. Of de huurprijs in verhouding is tot het rendement, 

laat de provincie over aan de private markt. Wie denkt als concessievergoeding 

1.000 of 5.000 euro te kunnen betalen en dit economisch kan verantwoorden, is 

daarin vrij. De prijs is echter niet het enige criterium waarop zal worden 

toegewezen. 

 

Dat het een gemiste kans zou zijn om alle parken onder één beheer te brengen, 

daarover zegt de heer Vanlerberghe dat hij er persoonlijk een andere mening op 

na houdt. Het is perfect mogelijk om een stabiele uitbating, een goede prijs en 

respect voor authenticiteit en streekeigenheid te koppelen en toch in een 

gezamenlijke opdracht aan de slag te gaan. Dat debat kan plaatsvinden tijdens de 

begrotingsbespreking. 

 

Er zijn ondertussen vier tot vijf potentieel geïnteresseerden, die zich reeds hebben 

gemeld. Van zodra de lijst lmet geïnteresseerden door de deputatie is 

goedgekeurd, zullen zij van het bestek in kennis worden gesteld. Het bestek zal 

ook worden gepubliceerd, zodat ook andere kandidaten zich nog kunnen 

aandienen. De heer Vanlerberghe zegt dat hij had gehoopt om hiermee klaar te 

zijn tegen de kerstvakantie, maar door de moeilijkheden met de bewoner en de 

concessiehouder heeft het dossier, buiten de wil om van de provincie, vertraging 

opgelopen.  

 

De hoop is nu om zo snel mogelijk in 2020 van start te kunnen gaan met de 

nieuwe concessie. 

 

Repliek 

 

Mevrouw Vandenbrande dankt de heer Vanlerberghe voor het antwoord. 

 

 

Vraag nr. M/2019/73 

van de heer Johan De Poorter 

 

Omgevingsvergunning speelplein Kemmelberg 

 

Vraag 

 

De heer Johan De Poorter, N-VA-raadslid, zegt dat een tijdje geleden een 

speelplein op de Kemmelberg, ter hoogte van de zuidkant van de 

commandobunker, niet is kunnen opengaan omwille van een dispuut met een 

buur. Het blijkt dat de provincie een vergunningsaanvraag had vergeten in te 

dienen of dat er iets fout is gelopen bij de procedure voor de aanleg van het 

speelplein. Momenteel is er een minnelijke schikking tot stand gekomen tussen de 

deputatie/provincie en de buurman. De buur had last van inkijk en schending van 

zijn privacy en geluidshinder van het speelplein. 

 

De provincie heeft toegegeven dat de omgevingsvergunning niet is aangevraagd 

en heeft dit proberen recht te zetten. De heer De Poorter vraagt waarom de 
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vergunning niet onmiddellijk is aangevraagd, hoe dit in de toekomst kan worden 

vermeden, hoe de provincie omgaat met andere dergelijke aanvragen van 

omgevingsvergunning, of er nog dergelijke zaken lopende zijn, wat de extra 

maatregelen zijn die de provincie heeft genomen om de buurman te vrijwaren van 

de hinder en de inkijk via het speelplein, of de deputatie meer informatie kan 

geven over de getroffen minnelijke schikking tussen haarzelf en de buurman en 

wanneer de eigenlijke opening van het speelplein is voorzien. 

 

Antwoord 

 

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

vraag. De vraag bevat een aantal feitelijke onjuistheden, maar niets om zwaar 

aan te tillen. De vraagstelling geeft de gelegenheid om de puntjes op de ‘i‘ te 

zetten. In eerste instantie was de provincie helemaal niet vergeten om een 

omgevingsvergunning aan te vragen, maar heeft de provincie er in volle 

bewustzijn voor gekozen om geen vergunning aan te vragen. De provincie was 

immers van oordeel, gezien ook de procedures in het kader van het ruimtelijk 

uitvoeringsplan Kemmelberg die wat gevoelig liggen, om nog wat extra juridisch 

advies in te winnen. Volgens een aantal bepalingen opgenomen in het 

vrijstellingenbesluit, was de provincie ervan overtuigd dat er zonder vergunning 

kon worden gebouwd. Als bewijs dat de provincie absoluut niet onachtzaam 

tewerk is gegaan, is het feit dat de procedures die wel moesten worden doorlopen 

ook effectief zijn doorlopen. Een voorbeeld daarvan was de vraag of de 

speeltoestellen in een vengebied en een beschermd landschap liggen. 

Voorafgaand aan de werken is effectief toestemming gevraagd, zijnde een 

venontheffing bij het Agentschap Natuur en Bos en een toelating bij het 

Agentschap Erfgoed. Beide toelatingen zijn gevraagd en bekomen. 

 

Het klopt dat naderhand toch een vergunning is aangevraagd, omdat door de 

desbetreffende buurman een burgerlijke procedure was aangespannen die wat 

ruimer ging dan louter en alleen het speeltoestel. Ook het wandelpad en de 

positionering ervan was in de procedure mee opgenomen. De provincie had 

kunnen wachten tot heel de procedure zijn beslag had gekend, om dan te 

bekijken of er al dan niet nog een vergunning moest worden aangevraagd. Voor 

de goede orde werd de vergunning wel aangevraagd en heeft de provincie de 

vergunning ook verkregen. In de vergunningsaanvraag heeft de provincie, vanuit 

een oplossingsgerichte houding, een aantal elementen weggelaten. De vergunning 

had betrekking op de totaliteit van het speelplein, met uitsluiting van twee 

speelhuisjes van vier vierkante meter. In het vergunningstraject op zich heeft de 

provincie niet echt fouten gemaakt. De feitelijke onjuistheid in het betoog van de 

heer De Poorter is het feit dat er nog geen dading is. Er is wel een voorstel van 

dading vanwege de buurman. 

 

Wat de openstelling van het speelplein betreft, waarvoor de provincie een 

uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning heeft, was het uit goed nabuurschap 

beter om de procedure af te wachten, vooraleer hekkens rond het vergunde 

speelplein weg te halen. De buurman heeft aan de provincie een voorstel van 

dading bezorgd, waarin over het speelplein zelf niet meer wordt gerept en waar 

een aantal vragen worden gesteld rond landschappelijke inrichting. In dat opzicht 

is er een wandelpad dat relatief dicht bij het domein van de buurman komt. Er is 

geen dichte haagstructuur tussen zijn domein, waar wel wat hagen staan, en het 

provinciedomein. Daarom vraagt de buur om het pad opnieuw aan te leggen en 

wat meer groenstructuur te voorzien. De deputatie zal binnenkort beraden of er 

wordt ingegaan op het voorstel van minnelijke schikking. Er zijn voldoende 

redenen om dat ook effectief te doen, wat betekent dat de procedure begin 2020 

van de baan zal zijn. 
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Bij elk project, hetzij een speelterrein of andere ingrepen op provinciale 

domeinen, wordt dezelfde beslissingsboom doorlopen. Als er een vergunning moet 

zijn, wordt die ook aangevraagd, waarna de werken kunnen worden uitgevoerd. 

 

 

Repliek 

 

De heer De Poorter dankt de heer Vanlerberghe en zegt te willen aangeven dat er 

danig veel uitzonderingsmaatregelen zijn die het moeilijk maken om in alle 

bouwprojecten een eenvoudige beslissing te nemen. Het feit dat de provincie 

investeert in dergelijk speelpleinen is op zich een mooi initiatief en moet verder 

worden ondersteund. Indien de deputatie in de toekomst opnieuw dergelijke 

projecten uitschrijft, moeten alle juridische maatregelen worden genomen, zodat 

de mondige burger van repliek kan worden gediend vanuit de overheid. 

 

 

Vraag nr. M/2019/74 

van de heer Patrick De Klerck 

 

Kustfietssnelweg 

 

Vraag 

De heer Patrick De Klerck, Open Vld-raadslid, zegt dat in het kader van het 

toekomstig mobiliteitsbeleid met het STOP-principe en een reductie van de CO2 

uitstoot, de transitie van een op fossiele brandstoffen geschoeide maatschappij 

naar een meer duurzaam verkeersmodel meer dan aangewezen is. Betere 

fietsinfrastructuur kan hiertoe zeker een steentje bijdragen. De realisatie van de 

kustfietssnelweg vormt een belangrijke uitdaging. Het profielconcept van de 

nieuwe Koninklijke Baan dient aandacht te besteden aan een verhoogde 

verkeersveiligheid, met vrij liggende wandel- en fietspaden, een aangepast weg 

gabarit, opwaardering van de publieke ruimte, een hogere belevingskwaliteit en 

hoogwaardige groenvoorzieningen. De haltes van de kusttram moeten 

mobiliteitshubs worden en beter worden uitgebouwd. 

 

Het mag duidelijk zijn dat de nieuwe kustfietsroute vanuit een brede, integrale en 

fietsgerichte aanpak moet worden bekeken. Om deze opportuniteit goed aan te 

pakken is een gecoördineerde aanpak nodig. Er zijn immers heel wat 

betrokkenen, meer bepaald gemeentebesturen, De Lijn, Vlaamse administraties, 

MBZ, provinciale diensten en zo meer. Verschillende van deze actoren hebben elk 

op hun terrein en niveau beleidsvisies gemaakt. Begin 2000 nam de provincie het 

initiatief om een visie op te maken om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid 

langs de Koninklijke Baan te optimaliseren. Dit resulteerde in 2008 in een eerste 

studie ‘Waarheen met de Koninklijke Baan - een toekomstvisie voor de N34’. In 

2016 hebben de vijf Vlaamse provincies samen een netwerk van fietssnelwegen 

uitgetekend en een gezamenlijke huisstijl uitgewerkt. De N34 werd in deze 

selectie opgenomen. 

 

De provincie en de Vlaams overheid stelden een tijdje geleden het bureau Arcadis 

aan om de studie uit te voeren over de toekomstige fietssnelweg NF34 langs de 

Koninklijke Baan. Ook de beslissing van de Vlaamse regering om de 

fietssnelwegen de kwalificatie van ‘groot algemeen belang’ toe te kennen, kan 

zeker worden toegejuicht. 

 

De heer De Klerck vraagt wat de stand van zaken van het dossier is, of er een 

overzicht kan worden gegeven van de verdere timing en of de herdefiniëring van 

de Koninklijke Baan en de omgeving integraal wordt aangepakt of dat het enkel 
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gaat om het gabarit van de kustfietssnelweg. Ook wil hij weten in hoeverre de 

studie ‘Waarheen met de Koninklijke Baan - een toekomstvisie voor de N34’ als 

basis wordt aangewend voor het verder beslissingskader, op welke manier de 

financiële verdeelsleutel wordt bepaald tussen Vlaanderen, de provincie en 

relevante gemeenten voor de herdefiniëring van de Koninklijke Baan, alsmede 

flankerende maatregelen zoals ontharden, groenstroken en dergelijke meer, hoe, 

als men extra duinvorming suggereert, men de verdere verzanding van de 

fietsinfrastructuur zal tegengaan en of er in het kader van een duurzaam 

mobiliteitsbeleid bij de herstructurering van de kustbaan wordt nagedacht over 

het koppelen van autoparkeerplaatsen ter hoogte van de stopplaatsen van de 

kusttram of de mobipunten. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt dat het antwoord, binnen de 

zeer strenge normen van de voorzitter om kort te zijn, een hele uitdaging wordt 

en dat hij zijn best zal doen. Wat de stand van zaken betreft is het 

studiesyndicaat samengesteld, team MOW enerzijds, provincie anderzijds. Er is 

een studiebureau aangesteld dat een voorontwerp heeft gemaakt.  

 

Het voorontwerp is opgedeeld in segmenten en hierover is de provincie in 

discussie gegaan met de betrokken lokale besturen. Dat heeft zich allemaal 

afgespeeld in de periode vanaf juli tot op heden. Na een eerste reactieronde is er 

wat bijgestuurd. Aan de hand van het bijgestuurde ontwerp heeft er een 

plaatsbezoek plaatsgevonden. Op basis van de elementen aangebracht tijdens het 

plaatsbezoek, is er per gemeente en per segment een finaal ontwerpvoorstel 

gemaakt. Deze week zijn de brieven getekend waarbij de deputatie, op 

schriftelijke wijze, de ontwerpen heeft bezorgd aan de respectievelijke 

gemeentebesturen met de vraag om, middels een collegebeslissing, hun 

standpunt duidelijk te maken aan de provincie. 

 

De heer Vanlerberghe zegt te beseffen dat het om een gevoelig dossier gaat en hij 

zou dan ook graag naar een gedragen besluitvorming gaan bij de voorlopige 

vaststelling van het traject. Dezelfde techniek is toegepast bij de voorlopige 

vaststelling van de tracékeuze van de fietssnelweg Kortrijk-Waregem. Alle 

betrokken gemeente hebben formeel op papier bevestigd dat ze achter het 

voorstel staan. De heer Vanlerberghe hoopt om op die manier een aantal 

discussies, die zich in de toekomst hadden kunnen ontwikkelen, te vermijden. De 

deputatie heeft gevraagd om in de loop van januari 2020 de standpunten te 

bezorgen. De heer Vanlerberghe zegt in stilte te hopen dat dit unisono positief zal 

zijn. 

 

In februari/maart is er een stuurgroep gepland om te kijken of er eventueel nog 

moet worden bijgestuurd. Mocht dit niet nodig zijn, dan kan de conceptnota 

worden afgewerkt en kan de provincie mikken om halfweg maart/april minsten 

twee infomarkten te organiseren om de bevolking in kennis te stellen van het 

project. Voor de precieze inhoudelijke uitwerking is het nog te vroeg om hierover 

al veel communicatie te voeren. In eerste instantie moet de democratische 

besluitvorming haar werk doen. 

 

Of het om een integraal project gaat, dan wel over het gabarit van de 

fietssnelweg, het project heeft een beetje van beiden. De hoofdopdracht was het 

uittekenen van de fietssnelweg. Wat ruimtelijke ordening betreft is niets simpel en 

is er altijd een context waarbinnen je aan het ontwerpen bent. Als het gaat over 

randparkeren of mobiliteitshubs, dan zijn de noodzakelijke dingen meegenomen.  
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Of dit dan ook een integrale visie is voor de volledige verbinding, misschien is dat 

te hoog gegrepen. Het is ook niet zo dat een visie is ontwikkeld op alle strand- en 

dijkconstructies. De visie wordt beperkt tot de ruimere omgeving van de 

fietssnelweg. Daarbij is de provincie gestart vanuit het kader van de studie 

‘Waarheen met de koninklijke baan’. 

De vierde vraag gaat over de financiële verdeelsleutel en, wat de fietssnelweg zelf 

betreft, gelden de vaste regels. Het dossier kan ingediend worden bij het 

fietsfonds, dat bestaat uit 50% provincie en 50% Vlaamse overheid. 

 

Wat de randinfrastructuur betreft, heeft de provincie op vandaag onvoldoende 

inzicht in kostprijzen en ramingen. Hier gelden in principe dezelfde bepalingen als 

in het fietsfondsverhaal. Als in het kader van fietsfondsdossiers noodzakelijke 

verhardingen naar landerijen toe moeten worden aangelegd, is dit ook ten laste 

van het gemeentebestuur. Daar gaat men bij de provincie in eerste instantie van 

uit. Het zal ervan afhangen hoe strategisch men een aantal zaken wil opladen. De 

heer Vanlerberghe zegt te hopen dat desgevallend de Vlaamse regering zal 

oordelen dat het inderdaad om een belangrijk project gaat, waarvoor effectief wat 

middelen moeten worden vrijgemaakt. 

 

Vraag vijf voor wat de verzanding betreft, kan niet alleen de trambedding maar 

ook het fietspad een potentieel risico inhouden. Uit de vergadering die de heer 

Vanlerberghe heeft bijgewoond heeft hij begrepen dat het hierbij effectief om een 

aandachtspunt gaat. Men moet zich sterk maken dat men hiervoor een adequate 

oplossing kan uitwerken, een oplossing opnieuw op het niveau van het ontwerp. 

Op de laatste vraag of er in het kader van een duurzaam mobiliteitsbeleid bij de 

herstructurering van de kustbaan wordt nagedacht over het koppelen van 

autoparkeerplaatsen ter hoogte van de stopplaatsen van de kusttram of de 

mobipunten, is het antwoord ja. 

 

 

Repliek 

 

De heer De Klerck dankt de heer Vanlerberghe voor het duidelijk antwoord en 

zegt heel tevreden te zijn dat er wordt gekozen voor een gedragen besluitvorming 

en dat er een breed participatietraject wordt uitgetekend. Hij vraagt dat er op het 

juiste tijdstip naar de provincieraadsleden toe een infopunt komt, want terecht is 

in de repliek gewezen op de gevoeligheid van het dossier, wat hij volledig kan 

onderschrijven. Hij meent dat het is aangewezen om het dossier op tijd en stond 

in de bevoegde commissie te bespreken. 

 

 

Vraag nr. M/2019/75 

van mevrouw Martine Vanryckeghem 

 

Asbestafbraak 

 

Vraag 

 

Mevrouw Martine Vanryckeghem, Open Vld-raadslid, zegt dat ieder jaar in België 

meer dan 1.000 mensen sterven ten gevolge van blootstelling aan asbestvezels. 

Toch bevatten naar schatting 2,5 miljoen gebouwen in Vlaanderen asbest. Asbest 

is een schadelijke stof, die in meer dan 3.500 bouwmaterialen is verwerkt. Er is te 

weinig besef dat asbest daadwerkelijk heel gevaarlijk is. Het tekort aan besef is te 

wijten aan de kenmerken van asbest, want asbest is geurloos, smaakloos en 

onzichtbaar. De gevolgen van blootstelling manifesteren zich ook pas tientallen 

jaren later. Het idee leeft trouwens nog dat, wanneer asbest ongemoeid wordt 
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gelaten, het ongevaarlijk is. Maar materiaal verweert en daardoor komen er 

vezels vrij, wat heel gevaarlijk is. 

 

Onlangs heeft OVAM maatregelen getroffen die particulieren ertoe moeten 

aanzetten om asbest, waar mogelijk, af te breken. Op de website van OVAM kun 

je vinden hoe je asbest in en om je woning kan herkennen. Drie factoren bepalen 

of je asbest zelf mag verwijderen, meer bepaald het type, de toestand en de 

plaats van het asbest. Door subsidies uit te reiken aan afvalintercommunales 

kunnen de inwoners van de betrokken gemeenten gratis asbest naar het 

containerpark brengen.  

 

Ze kunnen ook aan een redelijke prijs zakken kopen, die daarna bij de 

particulieren worden opgehaald. Beschermingsmateriaal zoals mondmasker, 

overall en handschoenen worden meegeleverd en bovendien krijgt men een 

informatiebrochure over het veilig verwijderen van asbest. Mirom ontving als 

eerste intercommunale een bedrag van 194.630 euro. Voor haar inwoners geldt 

dat ze moeten snel zijn, want de maatregelen blijven geldig zolang de subsidie 

niet is opgesoupeerd. 

 

Bij de provincie zou een dossier lopende zijn om een groepsaankoop voor 

asbestafbraak mogelijk te maken, zodat hieraan continuïteit kan worden gegeven. 

Mevrouw Vanryckeghem vraagt of dit klopt, en, indien hierop een positief 

antwoord kan worden gegeven, hoever het met het dossier staat. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, dankt mevrouw Vanryckeghem en 

zegt dat het klopt dat er een dossier loopt in verband met een groepsaankoop 

voor asbestafbraak. Het is ook vermeld in het ontwerp van het meerjarenplan, 

waar effectief middelen zijn opgenomen, zowel aan inkomstenzijde als aan 

uitgavenzijde. Wat de stand van zaken van het dossier betreft, kort samengevat 

hebben de vijf Vlaamse provincies het initiatief genomen om gezamenlijk een 

dossier in te dienen. Het dossier zal focussen op twee elementen.  

 

In eerste instantie op dakvervanging, omdat er zich heel wat asbest bevindt in 

dakisolatie en dakstructuren en er ook een directe link is met het centrum 

duurzaam bouwen en renoveren Acasus. Het tweede element betreft 

leidingisolatie, die aan slijtage onderhevig is en vooral een rol speelt in het kader 

van de gezondheidsrisico’s. 

 

De oproep van OVAM heeft heel wat reacties losgemaakt, met als gevolg dat de 

middelen ontoereikend waren om aan alle subsidiedossiers een positief gevolg te 

kunnen geven. Binnen OVAM heeft men beslist om het dossier van de vijf Vlaamse 

provincies in de eerste ronde niet te weerhouden. Men heeft er wel onmiddellijk 

aan toegevoegd dat het in ieder geval geen slecht dossier was. Het was misschien 

iets te ambitieus. Daarom heeft men gevraagd om het dossier te herwerken naar 

een maximale kostprijs, voor de vijf Vlaamse provincies samen, van 2 miljoen 

euro en een looptijd van uiterlijk drie jaar. Op interprovinciaal niveau is er een 

stuurgroep in het leven geroepen om het dossier te herwerken en opnieuw in te 

dienen. De hoop is om in de loop van 2020 een positieve respons te krijgen op de 

nieuwe aanvraag. 

 

 

Repliek 
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Mevrouw Vanryckeghem bedankt de heer Vanlerberghe voor het feit dat de 

provincies voor deze materie een bijkomend hoofdstuk willen schrijven en willen 

zorgen voor continuïteit. Mirom haalde reeds 37,7 ton asbest op, wat vrij veel is. 

Als tip geeft ze mee om in de toekomst eerst de schoolomgevingen aan te 

pakken, want men mag er niet aan denken dat kinderen tot op de dag van 

vandaag blootgesteld worden aan de gevaren van asbest. 

 

Vraag nr. M/2019/76 

van de heer Rik Soens 

 

Klimaatreglement provincie West-Vlaanderen 

 

Vraag 

 

De heer Rik Soens, CD&V-raadslid, zegt dat de sensibiliseringscampagnes, om 

jeugd naar school te laten fietsen of wandelen, zich meestal richten op de ouders. 

Met het project ‘Buck-e’ kiest men voor een campagne die zich rechtstreeks richt 

tot de schoolgaande jeugd. Het is een project waarbij kinderen fysieke dukaten 

kunnen verdienen als ze op een duurzame en veilige manier naar school gaan.  

 

Ze kunnen de verdiende dukaten inruilen op attracties tijdens de lokale kermis, bij 

lokale handelaars, in het zwembad en bij sport-, jeugd- of cultuurevenementen. 

Het aantal leerlingen dat, dankzij dit initiatief, naar school fietst of wandelt is 

substantieel. In de gemeente Bonheiden bijvoorbeeld is dit gestegen van 12 % 

naar 62 %. Op een jaar tijd werd op die manier 146.000 kilometer aan autoritten 

uitgespaard en was er bijna 30 ton minder CO2-uitstoot. Bonheiden wil hierin nog 

een stapje verder gaan door de fysieke dukaten om te vormen tot digitale 

munten, een idee waar, en de heer Soens citeert, ‘Belfius potentieel in zag’.  

 

De bankverzekeraar liet zijn innnovatielab ‘The Studio’ en het IT-bedrijf ‘Flow 

Pilots’ de handen in elkaar slaan. Samen hebben ze het digitale hoofdstuk ‘Buck-e’ 

ontwikkeld, een digitaal mobiliteitsplatform voor scholen en gemeenten.  

 

Leerlingen krijgen een sensor in de vorm van een tag of badge. Die monteren ze 

op hun fiets of hangen ze aan hun boekentas. Een scanner in de school detecteert 

wanneer een kind de fietsenstalling binnenrijdt of te voet aankomt. Wie een 

fietshelm draagt, krijgt via de daarop gekleefde tag bonuspunten. De ontvangen 

punten worden omgezet in virtuele munten die gebruikt kunnen worden bij de 

lokale initiatieven. 

 

Kort samengevat komt het erop neer dat er heel wat systemen bestaan om 

kinderen te motiveren om met de fiets naar school te gaan, bij voorkeur langs een 

veilige weg. Via een webapplicatie registreert en beheert een gemeente of stad 

het beloningssysteem. Een dashbord toont het aantal gefietste kilometer, de 

verminderde CO2-uitstoot en de brandstofbesparing. Scholen kunnen deelnemen 

aan het beloningssysteem en delen het materiaal uit aan de leerlingen, die 

vervolgens punten kunnen beginnen sparen. Lokale handelaars sluiten zich aan op 

het beloningssysteem en bieden de mogelijkheid tot betalen met ‘bucks’. 

 

De heer Soens vraagt of het project, of een soortgelijk project, in aanmerking kan 

komen voor het klimaatreglement van de provincie West-Vlaanderen, om zo de 

kinderen en de ouders aan te moedigen om via de veiligste weg te voet of met de 

fiets naar school te gaan. 

 

 

Antwoord 
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De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, dankt de heer Soens voor de vraag 

en zegt dat het opnieuw om een beknopte vraag gaat waar een beknopt antwoord 

op zal volgen. Hij zegt niet te weten of het klimaatreglement, zoals het door de 

provincieraad werd goedgekeurd, het meest geschikte instrument is om dergelijke 

initiatieven te ondersteunen. In het klimaatreglement is er duidelijk gekozen om 

projecten te beoordelen op basis van de bewezen reductie CO2.  

 

De heer Vanlerberghe kan niet in de plaats van eventuele initiatiefnemers treden 

om aan te tonen dat er effectief CO2-reductie zal worden gegenereerd en dat het 

project meer kinderen zal aanzetten tot fietsen. Hij zal het project niet in de 

plaats van een initiatiefnemer schrijven en zegt in die zin wat voorzichtig te zijn. 

Het is niet omdat iets niet past in een klimaatreglement dat er geen aandacht 

voor zou moeten zijn. In het provinciaal beleid kan er effectief plaats zijn om de 

mensen te overtuigen van de modal shift van wagens naar fietsen  

 

De testkaravaan is hiervan het bekendste instrument. De provincie moet 

openstaan voor nieuwe concepten. Een smart concept heeft hierbij best wel een 

meerwaarde. Er bestaan echter ook andere mogelijke concepten. In Brugge heeft 

men geëxperimenteerd met een slimme fietslamp, die het voordeel heeft dat er 

niet alleen geregistreerd wordt aan de hand van een rfid-tag aan de schoolpoort 

hoeveel keer een kind met de fiets komt, maar waar het quasi volledige 

fietsgedrag in kaart wordt gebracht. Dat zou toelaten om de 

schoolroutefietskaarten, een ander product van de provincie, meer user-based en 

evidence-based te gaan ontwikkelen, omdat fietsers nu eenmaal de neiging 

hebben om intuïtief bepaalde routes te volgen. Voor plannenmakers is het niet 

altijd evident om de intuïtieve fietsroutes op een goede manier in kaart te 

brengen. 

 

De heer Vanlerberghe zegt dat hij op 10 december, samen met de gouverneur 

vanuit zijn bezorgdheid rond verkeersveiligheid, een gesprek heeft met de 

initiatiefnemers van de slimme fietslampen. De provincie wil in 2020 wel degelijk 

nadenken over een concept waar smart en gamification een plaats innemen. Hij 

zegt het idee zeker en vast genegen te zijn. De provincie zal er zeker mee aan de 

slag gaan en misschien wordt er een andere oplossing gevonden dan het 

klimaatreglement om tot een goed resultaat te komen. 

 

 

Repliek 

 

De heer Soens dankt de heer Vanlerberghe voor het feit dat er van het idee 

verder werk wordt gemaakt. 

 

 

Vraag nr. M/2019/77 

van mevrouw Gerda Schotte 

 

Autodelen door de provincie 

 

Vraag 

 

Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen, zegt dat ze in september 2015 

dezelfde vraag heeft gesteld over autodelen aan de toenmalige gedeputeerde 

Franky De Block. De vraag was of het provinciebestuur van plan was om het 

wagenpark van de provincie ter beschikking te stellen voor het publiek, via een 

systeem van autodelen, een principe dat toen al door enkele gemeenten werd 

toegepast. De gedeputeerde heeft toen geantwoord dat hij dit niet mogelijk zag. 
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Vreemd genoeg werd enige tijd later één wagen van de provincie in het weekend 

ter beschikking gesteld in het Boeverbos. 

 

Mevrouw Schotte vraagt of het systeem nu nog in voege is en wat het gebruik 

ervan was in de voorbije jaren, of het nog steeds om één wagen gaat in het 

Boeverbos, of de mogelijkheid ook wordt geboden op andere locaties van de 

provincie en voor meerdere wagens.  

 

Tot slot vraagt ze hoe het aanbod kenbaar wordt gemaakt bij het publiek, buiten 

de folder van enkele jaren geleden, en of men van plan is om het systeem in de 

toekomst nog uit te breiden. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, dankt mevrouw Schotte en zegt dat 

het systeem effectief nog in de vorige legislatuur van start is gegaan. Het systeem 

is nog steeds in voege, maar er wordt niet vaak gebruik van gemaakt. Sinds de 

lancering in december 2017 en na een brede communicatiecampagne in 

samenwerking met de stad Brugge, is de wagen tot en met midden november 

2019 amper 27 keer ontleend aan burgers. Daar staat een vrij arbeidsintensief 

systeem tegenover, wat te maken heeft met het platform waarin één en ander 

wordt geregistreerd. De keuze voor het weekend heeft te maken met het feit dat 

er in het weekend veel wagens beschikbaar zijn. In de week worden de wagens 

intensief gebruikt door het personeel. Vorig jaar hebben de zeven poolwagens 

130.000 kilometer gereden. 

 

Er is één wagen ter beschikking gesteld en het is nog nooit voorgevallen dat er 

een rit moest worden geweigerd. Mocht dit nodig blijken, dan is het geen 

probleem om hiervoor meer wagens in te zetten. In het kader van een nieuw 

mobiliteitsbeleid moet de provincie aandacht hebben voor het autodelen.  

 

Ook in het klimaatreglement komen hierover vaak vragen van burgerplatformen 

die systemen van elektrische autodeelwagens willen uitrollen. De heer 

Vanlerberghe heeft niet de ambitie om dit los te laten en zal er bij de 

begrotingsbespreking op terugkomen.  

Het kan niet louter een taak zijn van de gemeentebesturen. In het kader van de 

bespreking ‘Vervoer op maat’ binnen de vervoersregio’s kunnen autodeelsystemen 

een mogelijk antwoord bieden op het vraagstuk van ‘The last mile’. Het 

provinciebestuur heeft de ambitie om in de vervoerregio’s een (pro)actieve en 

assertieve rol te spelen. De provincie kan het zich dan niet permitteren om over 

een dergelijk onderwerp geen mening te hebben. 

 

 

Repliek 

 

Mevrouw Schotte zegt dat het de Groen-fractie een plezier doet dat de heer 

Vanlerberghe over het systeem een mening heeft die heel positief is. In Brugge is 

cambio heel actief en ze hebben op verschillende plaatsen auto’s staan, maar niet 

in Sint-Andries. Het systeem is in opkomst en er is vraag naar. Ook positief is om 

het systeem niet enkel te beperken tot Brugge, maar ook aan te bieden in de 

andere regio’s. 

 

 

Vraag nr. M/2019/78 

van Maarten Tavernier 
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Kunstwerken voor burelen 

 

Vraag 

 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, zegt dat in het recentste 

personeelsblad van de provincie men een en ander kon lezen over de 

uitleendienst. De dienst zorgt onder meer voor het beheer van 1.200 

kunstwerken, die destijds door de dienst cultuur zijn aangekocht.  

 

Medewerkers van het provinciebestuur kunnen een schilderij of kunstwerk 

bekomen om hun bureel te verfraaien. Dat is een zinvolle bestemming, maar de 

vraag is of het nodig is om daarvoor een dergelijke grote voorraad van 

kunstwerken aan te houden. Tenslotte is de provincie een bestuur dat niet meer 

bevoegd is voor cultuur. 

 

De heer Tavernier vraagt of de provincie bereid is om deze kunstwerken ook 

ruimer in te zetten dan enkel voor intern gebruik. Het gaat hierbij dan 

bijvoorbeeld om een samenwerking met de vzw ‘Kunst in huis’, die tegen een 

beperkte kostprijs kunstwerken ontleent aan particulieren en bedrijven.  

 

 

Antwoord 

 

Mevrouw Lahaye-Battheu, gedeputeerde, dankt de heer Tavernier voor de vraag 

en zegt dat het beheer van de kunstwerken in eigendom van de provincie in 2018 

door de dienst accommodatie is overgenomen. Van de 1.200 kunstwerken die de 

provincie sinds jaar en dag heeft verzameld hangen de mooiste kunstwerken uit in 

alle gebouwen en locaties van de provincie. Dit komt neer op ongeveer de helft 

van het aantal kunstwerken.  

 

De uitleendienst legt momenteel de laatste hand aan een inventaris.  

 

De kunstwerken die momenteel niet worden gebruikt zijn vaak aquarellen, foto’s 

en kleine schilderijen en ze worden bewaard in de uitleendienst in Brugge. Deze 

werken zijn al opgenomen in de inventaris en de inventaris moet nog worden 

aangevuld met de kunstwerken die overal uithangen.  

 

Momenteel zijn 1.000 van de 1.200 werken geïnventariseerd. Tegen februari 2020 

moet de inventaris klaar zijn. Daarna is het de bedoeling om te kijken of de 

kunstwerken, die op vandaag niet worden gebruikt, ruimer kunnen worden 

ingezet. Dat kan voor particulieren eventueel in samenwerking met de vzw ‘Kunst 

in huis’ en mevrouw Lahaye-Battheu zegt positief te staan ten opzichte van dit 

voorstel. Aan de heer Tavernier doet ze het voorstel om eerst de inventaris af te 

wachten. De inventaris, met een foto van elk werk, de afmetingen en de plaats 

waar het werk zich bevindt, zal na de afwerking in februari ter inzage liggen van 

de provincieraad. Daarna zal er verder worden gekeken want er zijn vooraf ook 

een aantal vragen die een antwoord moeten krijgen, o.a. over de praktische 

werking, wie doet wat, verzekering, enzoverder. Dat moet nog worden bekeken. 

 

Het is eerst de bedoeling om te weten wat in eigendom is van de provincie, wat er 

nu reeds is uitgestald en welke werken op vandaag niet worden gebruikt. 

 

 

Repliek 

 

De heer Tavernier dankt mevrouw Lahaye-Battheu en zegt graag in te gaan op 

het voorstel om nog enkele maanden te wachten, om daarna te kijken wat de 
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uitkomst is. Hij zegt alvast verheugd te zijn om te vernemen dat de provincie in 

dezelfde richting denkt als hijzelf. 

 

 

Vraag nr. M/2019/79 

van de heer Kristof Pillaert 

 

Aanwerving medewerker groepsaankopen groene energie 

 

Vraag 

 

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, zegt dat in de gazet van dinsdag 5 

november, de interne mailinglijst die verstuurd wordt naar de personeelsleden 

van de provincie, te lezen stond dat er een vacature wordt opengesteld om een 

tijdelijke loketmedewerker groepsaankopen groene energie aan te werven, dit in 

het kader van de groepsaankoop groene stroom en gas, die voor het negende jaar 

wordt georganiseerd.  

 

Deze persoon wordt tewerkgesteld in het provinciehuis Boeverbos van 28 

november 2019 tot en met halfweg april 2020. De persoon zal deelnemers verder 

helpen en hen begeleiden bij het maken van de juiste keuze.  

 

De sollicitatieprocedure loopt via de provincie West-Vlaanderen en niet via het 

bedrijf iChoosr. Nochtans werd de provincieraad in het verleden altijd 

voorgehouden dat men vanuit de provincie enkel publiciteit zou maken voor de 

groepsaankopen en dat hiervoor geen personeel zou worden ingezet. 

 

De heer Pillaert vraagt om een overzicht te krijgen van de kosten die de provincie 

West-Vlaanderen maakt om de groepsaankopen te organiseren en of de provincie 

deze groepsaankopen verder zal blijven organiseren. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, dankt de heer Pillaert voor de vraag 

en zegt van mening te zijn dat er sprake is van een klein misverstand, in die zin 

dat via de gazet de vacature mee is verspreid, maar dat het personeel wel 

degelijk op de payroll van iChoosr komt.  

 

De vacature is specifiek gericht ter ondersteuning van een opdracht van de 

provincie West-Vlaanderen en men heeft het nuttig geacht om de vacature ook te 

verspreiden via de interne personeelscommunicatie. Iedereen kent altijd wel 

iemand die op zoek is naar een nieuwe, al dan niet tijdelijke, uitdaging. Voor de 

rest zegt de heer Vanlerberghe dat hij de heer Pillaert kan geruststellen en dat 

hetgeen in het verleden hierover is gezegd, ook klopt. De enige kost die de 

provincie draagt is de kost voor het drukwerk van de eigen drukkerij van de 

jaarlijkse huis aan huis mailing. Het gaat hierbij enkel om de drukkosten.  

 

De verspreidingskosten worden gedragen door de aangewezen commerciële 

partner, momenteel iChoosr. Zij betalen ook de organisatie van de veiling en zijn 

verantwoordelijk voor het opzetten van een online platform, dragen de kosten die 

vasthangen aan het communicatieplan en zullen het betrokken personeelslid 

betalen. Iemand van de dienst Minawa zat wel mee in de jury tot selectie van de 

kandidaat. Maar daar blijft het ook bij. 
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Op de vraag of het de bedoeling is om hiermee verder te gaan, zegt de heer 

Vanlerberghe dat er een contract is afgesloten voor drie jaar, weliswaar met de 

mogelijkheid tot tussentijds stopzetten bij onvoldoende succes.  

 

Tot op heden kan men enkel vaststellen dat het aantal deelnemers elk jaar groeit 

en zolang het systeem goed blijft werken is er geen noodzaak om het geweer van 

schouder te veranderen. 

 

 

Repliek 

 

De heer Pillaert dankt de heer Vanlerberghe en zegt er geen probleem mee te 

hebben dat de informatie via de gazet wordt verspreid. Misschien moet er in de 

toekomst worden nagedacht over een evaluatie, zodat er geen 25 organisaties 

naast elkaar staan te dringen om hetzelfde aan te bieden. 

 

 

 

**** 

 

 

 

 


