
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincieraad 

van de provincie West-Vlaanderen 

dd. 26/11/2019, met voortzettingen 

op 27 en 28 november 2019 en 3 en 5 

december 2019 

 
Zittingsverslag en ontwerpnotulen 

 

  



PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  
 
Vergadering van donderdag 28 november 2019 

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

 
Zijn aanwezig: Dejaegher Christof (Raadslid), voorzitter; 

Aernoudt Wim (Raadslid), Bekaert Simon (Raadslid), Buyse Filip (raadslid), Bruynooghe 
Arnold (raadslid), Coupillie Luc (Raadslid), Croes Claude (Raadslid), De Klerck Patrick 
(Raadslid), De Mey Reddy (raadslid), De Poorter Johan (Raadslid), Decleer Hilde 
(Raadslid), Dejaeghere Veerle (Raadslid), Dumarey Anthony (Raadslid), Hollevoet 
Justine (Raadslid), Kindt Els (Raadslid), Laridon Lies (Raadslid), Lodewyckx Herman 
(Raadslid), Moerman Bieke (Raadslid), Pillaert Kristof (Raadslid), Schotte Gerda 
(Raadslid), Soens Rik (Raadslid), Strobbe Ruben (Raadslid), Tavernier Maarten 
(Raadslid), Van Meirhaeghe Jan (Raadslid), Vanbrabant Martine (Raadslid), 
Vandenbrande Isabelle (Raadslid), Vandenbulcke Sigrid (Raadslid), Vandermersch Piet 
(Raadslid), Vannieuwenhuyze Luc (Raadslid), Vanryckeghem Martine (Raadslid), 
Vansteenkiste Jo (raadslid), Willems Tom (Raadslid), leden; 
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, NAEYAERT Bart, VANLERBERGHE Jurgen, 

gedeputeerden 
 
Zijn verontschuldigd: de heer Carl Decaluwe, gouverneur  
 
 
 

*** 
 
OPENBAAR 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen aan de provincieraad.  
 
 

Mededelingen:  

 

- De gouverneur is verontschuldigd wegens een dienstreis in het buitenland. Vragen voor de 

gouverneur kunnen schriftelijk ingediend worden. 

 

- Ingevulde formulieren voor de vraagstelling kunnen op de tafel naast het spreekgestoelte 

gedeponeerd worden. 

 

- Naast de praktische organisatie van de provincieraad van november wil ik graag aan enkele 

afspraken herinneren over de inhoudelijke bespreking.  

 

- Tijdens de provincieraad, en haar voortzettingen, is het de bedoeling om beleidsinhoudelijke 

debatten te voeren. Daarvoor worden de resultaten (beleidsdoelstellingen en actieplannen) 

bevraagd en is het niet de bedoeling om individuele acties en budgetallocaties verder te 

bevragen omdat die deel uitmaakten van de technische bespreking binnen de 

provincieraadscommissies. 

 

- Voor de bespreking heeft de Griffie een formulier voorbereid. Dat vindt u digitaal op COBRA en 

op papier bij de ingang van de raadzaal. We willen u vragen om, voor een vlot verloop van de 

zitting en een goede, inhoudelijke voorbereiding door de administratie, uw vragen indien 

mogelijk op voorhand te bezorgen via dit formulier. Dat mag digitaal of op papier.  

 

Op die manier kan de bespreking vlot verlopen. 

 



 

Op de banken: 

Advies van het Rekenhof bij het meerjarenplan 2020-2025 

Dit is ter vervollediging van het meerjarenplan. 

 
 

*** 
 

Agendapunt 2 Goedkeuren van de samenwerkings-en gebruiksovereenkomst tussen de 
provincie West-Vlaanderen en Inagro vzw 2020-2024 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, deelt mee dat hij eerder een technische tussenkomst heeft. U 
leidt het heel mooi in nl. we gaan vandaag de niet-budgetgebonden agendapunten bespreken. Onder dit 
agendapunt nl. goedkeuren van de samenwerkings- en gebruiksovereenkomst tussen de provincie en 
Inagro zit ook het budget voor Inagro en zit ook het masterplan voor investeringen voor Inagro. De 
definiering klopt niet goed. Dit wringt een beetje. Het is ook de bedoeling dat men dit vandaag gaat 
stemmen. Als men gaat stemmen, worden we eigenlijk verwacht om het budget van Inagro goed te 
keuren voor dat we het landbouwbeleid van deze provincie in zijn totaliteit besproken hebben. Hij vindt 
dit een beetje ongelukkig.  

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, deelt mee dat hij er geen probleem mee heeft om dit agendapunt 
bij de budgetgebonden agendapunten te behandelen.  

De voorzitter deelt mee dat er nog een aantal samenwerkingsovereenkomsten zijn. Men moet opletten 
dat er geen accidenten gebeuren met de stemprocedure. Inhoudelijk heeft de heer Aernoudt gelijk. 

Men gaat het vandaag inhoudelijk bespreken, de stemming nemen we mee naar de budgetgebonden 
agendapunten.  
De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, deelt mee dat bij de ABP’s het vandaag de 
samenwerkingsovereenkomst en pas morgen en overmorgen het budget. Het is het enige dat in één 
agendapunt verweven zit. 
 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 

 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 25 ja-stemmen tegen 9 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, 
Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, 
Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en 
Willems. 
 

De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, Vandenbulcke, De Poorter, Van Meirhaeghe, Coupillie, 
Vandenbrande, De Mey en Vanbrabant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE SAMENWERKINGS- EN 
GEBRUIKSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN INAGRO VZW 
2020-2024 
 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 

§2 (bevoegdheid goedkeuren beheersovereenkomsten) en artikel 240 (regeling in 
samenwerkingsovereenkomst van aangelegenheden) 

- de besluiten van de provincieraad van 27/1/2011 tot oprichting van Inagro vzw en van 23/06/2011 
tot de inwerkingtreding van Inagro vzw 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 

 
Enig artikel : 
De hierbij gevoegde samenwerkings- en gebruiksovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en 
Inagro vzw 2020-2024 goed te keuren. 
 

 
 

*** 
 

Agendapunt 3 Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) 

betreffende de opdracht voor werken: Gistel, aanleg fietsvoorzieningen t.b.v. fietssnelweg F39 
t.h.v. Quatannes 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, dit agendapunt gaat over een ingreep over een fietssnelweg. Hij 
vond het een beetje eigenaardig toen hij de documenten kreeg. Het plan dat er nu was, was een 
rechtlijnig stuk fietspad. Dit wordt nu omgetornd naar een bochtenwerk, met vier bochten. Hij vond het 
eigenaardig dat een fietssnelweg vier bochten bijkreeg. Dit is een contradictie. In de commissie heeft 
men goed uitgelegd dat dit om veiligheid gaat. Veiligheid primeert altijd. Daarom gaan zij dit agendapunt 

ook goedkeuren.  

Nu hij toch de kans heeft, zou hij bijkomend hieromtrent iets kwijt willen. Een echte definitie van een 
fietssnelweg vind je nergens. Het gaat over een lang stuk verbinding die comfortabel is, die veilig is enz. 
maar een echte decretale omschrijving bestaat er eigenlijk niet. Dat stuk fietssnelweg die nog altijd geen 
label heeft. Dit heeft waarschijnlijk ook zijn redenen want er zijn nog altijd vier moeilijke kruispunten. 
Het meest moeilijke is dat ter hoogte van Middelkerke nl. Waar de oversteek gemaakt wordt aan de 
spermaliestraat , n325 te Middelkerke. Als daar een ondertunneling zou komen, dan zou deze 
fietssnelweg zijn naam meer toegeëigend kunnen worden, vandaar dat hij dit meegeeft aan de 
gedeputeerde. De provincie kan dit niet alleen maar misschien toch rekening mee houden in het budget. 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, deelt mee dat hij donderdag het hierover uitgebreid zal 
hebben.  

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 3. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, 



Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
PLAATSINGSPROCEDURE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR 

WERKEN: GISTEL – AANLEG VAN FIETSVOORZIENINGEN TBV FIETSSNELWEG F39 THV 
QUATANNES 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 36 
- Actieplan Mobiliteit en Infrastructuur: 2019170038 Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid 
- De opdracht voor werken: Gistel – aanleg van fietsvoorzieningen tbv fietssnelweg F39 thv Quatannes 

- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 309.838,95 euro excl. BTW volledig ten laste van de 

Provincie 
- Provincie West-Vlaanderen als aanbestedende overheid 
- De openbare procedure als plaatsingsprocedure  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht voor werken: Gistel – aanleg van fietsvoorzieningen tbv fietssnelweg 
F39 thv Quatannes met raming ten bedrage van 309.838,95 euro excl. BTW volledig ten laste van de 

Provincie, wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 
 

*** 
 

Agendapunt 4 Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) 
betreffende de opdracht voor werken: Brugge - Provinciedomein Fort van Beieren: Inrichting 
en aanleg van weginfrastructuur 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 4. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, 
Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 



BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
PLAATSINGSPROCEDURE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR 
WERKEN: PROVINCIEDOMEIN FORT VAN BEIEREN – HERINRICHTING EN AANLEG 
WEGINFRASTRUCTUUR 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

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

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 36 
- Actieplan Mobiliteit en Infrastructuur: 2019170161 Aanbieden en uitbouwen van het provinciedomein 

Fort van Beieren  
- De opdracht voor werken: Provinciedomein Fort van Beieren - herinrichting en aanleg 

weginfrastructuur 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 396.127,50 euro excl. BTW volledig ten laste van de 

Provincie 
- Provincie West-Vlaanderen als aanbestedende overheid 

- De openbare procedure als plaatsingsprocedure  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht voor werken: Provinciedomein Fort van Beieren – herinrichting en 
aanleg weginfrastructuur met raming ten bedrage van 396.127,50 euro excl. BTW volledig ten laste van 
de Provincie wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 

 
*** 

 
Agendapunt 5 Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) 
betreffende de opdracht voor werken: Suikerpark te Veurne (1e fase): fietspad tussen 
Werkplaatsstraat en spoorweg en tussen Brikkerijstraat en Nijverheidsstraat 
 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, de fractie zal dit goedkeuren. In Veurne zijn ze zeer opgetogen. 
Toch nog een bekommernis nl. dat er rekening zou gehouden worden met de broedperiodes als de 
werken zouden aanvangen. Er moeten struiken, bomen worden weggenomen. Dat is in een volledig 
natuurgebied waar 70 verschillende soorten vogels zich nestelen. Men vraagt mij om dit nog eens 
expliciet te zeggen dat er tijdens die broedperiodes daar niet zou gewerkt worden. Voor de rest super!  

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, stelt vast dat hij bij zijn vragen bij punt 5 en 6 in de 
commissie tot op heden er nog geen antwoord werd gegeven. In het verslag werd opgenomen dat er 
beloofd wordt voor een antwoord te zorgen. Hij heeft dit nog niet ontvangen. Het zit ook nog niet in het 
digitaal dossier.  

De heer Jurgen Vanlerberghe kan hierop niet antwoorden. Het duidt misschien wel aan dat men intern 

zich even moet beraden van dossiers in verschillende commissies. Hij verontschuldigt zich dat hij het 
verslag van de eerste commissie niet bestudeerd heeft. Hij kan de vragen opnieuw stellen. 

De omgevingsvergunning zal genoeg voorwaarden opleggen zodanig dat de aanwezige biotopen genoeg 
beschermd worden. 



De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, deelt mee dat hij het de vorige keer opgevolgd. Onze oprechte 
excuses, die antwoorden volgen nog. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 5. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 32 ja-stemmen bij 1 onthouding. 

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

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
PLAATSINGSPROCEDURE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR 
WERKEN: SUIKERPARK TE VEURNE (1E FASE) – FIETSPAD TUSSEN ZUIDBURGWEG EN 
BRIKKERIJSTRAAT 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 

- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten, inzonderheid artikel 36 
- Actieplan Mobiliteit en Infrastructuur: 2019170038 Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid 
- De opdracht voor werken: Suikerpark te Veurne (1e fase) – fietspad tussen Zuidburgweg en 

Brikkerijstraat 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 375.666,60 euro excl. BTW waarvan 126.234,40 

euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen en 249.432,20 euro excl. BTW ten laste van WVI 
- WVI als aanbestedende overheid 
- De openbare procedure als plaatsingsprocedure  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht voor werken: Suikerpark te Veurne (1e fase) – fietspad tussen 
Zuidburgweg en Brikkerijstraat met raming ten bedrage van 375.666,60 euro excl. BTW waarvan 
126.234,40 euro ten laste van de Provincie West-Vlaanderen en 249.432,20 euro excl. BTW ten laste van 
WVI wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 
 

*** 

 
Agendapunt 6 Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) 
betreffende de opdracht voor werken: Suikerpark te Veurne (2de fase): fietspad tussen 
Werkplaatsstraat en spoorweg en tussen Brikkerijstraat en Nijverheidsstraat 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 

 



 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 6. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 35 ja-stemmen bij 1 onthouding. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Vanbrabant, Van 
Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende raadslid onthoudt zich: 
de heer Maarten Tavernier. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 

PLAATSINGSPROCEDURE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR 
WERKEN: SUIKERPARK TE VEURNE (2E FASE) – FIETSPAD TUSSEN WERKPLAATSSTRAAT EN 
SPOORWEG EN TUSSEN BRIKKERIJSTRAAT EN NIJVERHEIDSSTRAAT 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet dd. 17 juni 2016 overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 36 
- Actieplan Mobiliteit en Infrastructuur: 2019170038 Uitbouwen en versterken van het fietsbeleid 

- De opdracht voor werken: Suikerpark te Veurne (2e fase) – fietspad tussen Werkplaatsstraat en 
spoorweg en tussen Brikkerijstraat en Nijverheidsstraat 

- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 695.887 euro excl. BTW waarvan 568.058,50 euro 

excl. BTW ten laste van de Provincie en 127.828,50 euro excl. BTW ten laste van WVI 
- WVI als aanbestedende overheid 
- De openbare procedure als plaatsingsprocedure  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
 
 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht voor werken: Suikerpark te Veurne (2e fase) – fietspad tussen 
Werkplaatsstraat en spoorweg en tussen Brikkerijstraat en Nijverheidsstraat met raming ten bedrage van 
695.887 euro excl. BTW waarvan 568.058,50 euro excl. BTW ten laste van de Provincie en 127.828,50 
euro excl. BTW ten laste van WVI wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 

 
*** 

 
 
 
Agendapunt 7 Goedkeuren van de aanstelling van de nieuwe omgevingsambtenaren in het 
kader van de nieuwe omgevingswetgeving 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 



 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
GEHEIME STEMMING 
 
De raad gaat over tot de elektronische geheime stemming over het besluit van agendapunt 7. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT AANWIJZING VAN PROVINCIALE 
OMGEVINGSAMBTENAREN  
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

 
- Volgende doelstelling en actie van het provinciaal beleid 2019 : 

 Beleidsdoestelling 16.01 : bewaken van milieukwaliteit en –impact van bedrijven 
 actieplan 2018 16.01 : Verhogen van de milieukwaliteit en verminderen van de milieu-impact 

van bedrijven.  
- Het decreet van de Vlaamse Regering betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, dat 

voor de provincie in werking is getreden op 23 februari 2017; 
- Het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015,  
- Het gegeven dat er in die wetgeving enkel sprake was van gemeentelijke en gewestelijke 

omgevingsambtenaren. 
- Het gegeven dat dit bij decreet van 8 december 2017 (Belgisch Staatsblad 20 december 2017) 

aangepast werd.  

- Hierdoor krijgt hoofdstuk 1 afdeling 4 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning 
volgend opschrift : Aanwijzing gemeentelijke, provinciale en gewestelijke omgevingsambtenaar. 

- Artikel 115 van het decreet van 8 december 2017 voegt in het omgevingsvergunningsdecreet 
volgend artikel 9/1 in : “iedere provincie wijst bij provincieraadsbeslissing minimaal één provinciale 
omgevingsambtenaar aan. De provincie zorgt ervoor dat de aangestelde personeelsleden 
gezamenlijk voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu in zich verenigen. 
De Vlaamse Regering kan de kwaliteitseisen vastleggen waaruit deze kennis blijkt. De provinciale 
omgevingsambtenaar oefent de taken, vermeld in dit decreet, onafhankelijk en neutraal uit. Hij 
mag geen nadeel ondervinden van de uitoefening ervan”. 

- De goedkeuring op 9/3/2018 door de Vlaamse Regering van het besluit tot wijziging van diverse 
besluiten naar aanleiding van het decreet van 15/7/2016 betreffende het integraal 

handelsvestigingsbeleid en het decreet van 8/12/2017 houdende diverse bepalingen inzake 
ruimtelijke ordening, milieu en omgeving. 

- Art. 65 van dit besluit voegt een hoofdstuk 1/1, dat bestaat uit artikel 142/1 en 142/2 toe aan het 
uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015. De bepalingen luiden als volgt 
: 
“Hoofdstuk 1/1. De provinciale omgevingsambtenaren 

- Art. 142/1. Om te kunnen worden aangewezen als provinciale omgevingsambtenaar, moet een 
persoon voldoen aan elk van de volgende voorwaarden : 
1° houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A 
2° beschikken over een relevante aantoonbare beroepservaring van minstens twee jaar. 

- De aangewezen personeelsleden beschikken conform artikel 9/1 van het decreet van 25 april 2014 
samen over voldoende kennis van zowel de ruimtelijke ordening als het milieu als vermeld in 

hoofdstuk 3 van deze titel. 
- Het aanwijzingsbesluit vermeldt een termijn van maximaal zes jaar  De aanwijzing is 

hernieuwbaar. Ze kan op elk ogenblik worden beëindigd, hetzij bij besluit van de deputatie, na 
advies van de gouverneur, hetzij op verzoek van de betrokkene. 

- Art 142/2. Met uitzondering van de taken die zijn toegewezen aan de POVC is de provinciale 
omgevingsambtenaar gemachtigd om te beslissen over de ontvankelijkheid en volledigheid van 
vergunningsaanvragen, verzoeken en ambtshalve initiatieven tot bijstelling van de 
omgevingsvergunning, mededelingen met de vraag tot omzetting van een milieuvergunning van 
bepaalde duur in een vergunning van onbepaalde duur en beroepen waarvoor de deputatie 
bevoegd is. 



Personeelsleden van de provinciale administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning, worden 
ertoe gemachtigd om taken te vervullen ter voorbereiding of bekendmaking van beslissingen, 
waarvoor de deputatie bevoegd is”. 

- Art. 79 van dit besluit bepaalt dat bovenvermelde artikels 114 en 115 van de Codextrein in werking 
treden 10 dagen na het bekendmaken van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.  

- Het gegeven dat de wettelijk vastgelegde taken van een provinciale omgevingsambtenaar 
(POA) een stuk diverser en uitgebreider dan het geval is bij de vroeger door de 
provincieraad aangestelde Provinciale Stedenbouwkundige Ambtenaren (PSA).  

Een PSA is alleen belast met het inhoudelijk uitwerken van een nota omtrent een lopend 
bouw-of verkavelingsberoep, dat als basis dient voor de hoorzitting en de besluitvorming 
door deputatie. 
Een POA zal voortaan een inhoudelijke nota moeten uitwerken voor de deputatie omtrent 
alle te beslissen dossiers waarover de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie geen 
advies moet formuleren. Die dossiers kunnen stedenbouwkundig van aard zijn, maar 
kunnen – gelet op het geïntegreerde voorwerp van de omgevingsvergunning – evenzeer 
betrekking hebben op milieutechnische aspecten en vanaf 1/8/2018 (startdatum integratie 
socio-economische vergunning en natuurvergunning in de omgevingsvergunning) ook op 
handels- en natuuraspecten. 
Naast het uitgebreidere inhoudelijke luik krijgt een POA ook een aantal eerder procedurele 
taken : nagaan project-m.e.r.-screeningsnota, beoordelen ontvankelijkheid en 

volledigheid, inwinnen adviezen,… 
Al deze taken dienen steeds binnen strikt en dwingende termijnen te worden uitgevoerd. 
Het is dus belangrijk en noodzakelijk om te beschikken over een zo ruim mogelijk aanbod 
aan POA’s, dit zowel om de uiteenlopende inhoudelijke taken te kunnen verrichten als om 
de continuïteit van de werking van de dienst te kunnen verzekeren. 

- Op 26/4/2018 heeft de provincieraad volgende beslissing genomen : alle personeelsleden 
van de provinciale dienst Omgevingsvergunningen die houder zijn van een diploma dat 
toegang geeft tot niveau A en die beschikken over een relevante aantoonbare 
beroepservaring van minstens twee jaar worden aangesteld als POA (zie bijlage). 

- Nieuwe situatie binnen de dienst:  
2 destijds aangestelde POA’s (Frank De Baere en Andy Verhanneman) hebben de dienst 
verlaten. Frank De Baere is vertrokken naar een ander openbaar bestuur, maar is nog niet 

definitief weg. Andy Verhanneman is vertrokken naar een andere dienst binnen de 
provincie West-Vlaanderen. Het is dus (nog) niet nodig om hen nu al te schrappen als POA. 

- De dienst is ondertussen versterkt met 3 nieuwe personeelsleden die houder zijn van een 
diploma dat toegang geeft tot niveau A en die beschikken over een relevante aantoonbare 
beroepservaring van minstens twee jaar. 

- Het betreft de volgende personen: 
Sacha Debusschere (juriste, met 3 jaar werkervaring bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen), Henk De Kimpe (architect, die enkele jaren gewerkt heeft als 
architect en daarna een 8-tal jaar relevante werkervaring heeft opgedaan bij een aantal 
gemeentebesturen), Annick Tansens (master in de kunstwetenschappen, lic. 
Kunstgeschiedenis met ruim 10 jaar relevante werkervaring bij openbare besturen, zowel 

Vlaamse als gemeentelijke). 
- Artikel 25 van het huishoudelijke reglement; 

 
BESLUIT : 
Artikel 1: 
 
Volgende personen worden aangesteld als provinciale omgevingsambtenaar voor een termijn van zes jaar:  
 
Sacha Debusschere, Henk Dekimpe, Annick Tansens 
 
 

*** 

 
Agendapunt 8 Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-
Vlaanderen en TUA West 2020 - 2024 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 



De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  

De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE 
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST 2020-2024 TUSSEN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN 
DE PRIVATE STICHTING TECHNISCHE UNIVERSITAIRE ALLIANTIE VOOR ECONOMISCHE 
TRANSFORMATIE IN WEST-VLAANDEREN 
 

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

taakbehartiging), artikel 42 (volheid van bevoegdheid van de provincieraad en bepalen van het 
beleid van de provincie), artikel 43 §2 (bevoegdheid goedkeuren samenwerkingsovereenkomsten) en 
artikel 240 (regeling in samenwerkingsovereenkomst van aangelegenheden) 

- het besluit van de provincieraad van 25/09/2014 tot oprichting van het provinciaal extern 
verzelfstandigd agentschap private stichting ‘Technische Universitaire Alliantie voor economische 
transformatie in West-Vlaanderen’, afgekort “TUA West”, en de goedkeuring van de daaraan 
verbonden statuten 

- het voorstel van samenwerkingsovereenkomst 2020-2024 tussen de Provincie West-Vlaanderen en 
de private stichting Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-
Vlaanderen (TUA West) 

- het voorstel van de deputatie 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel: 
De hierbij gevoegde samenwerkingsovereenkomst 2020-2024 tussen de Provincie West-Vlaanderen en 
de private stichting Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in West-
Vlaanderen (TUA West) wordt goedgekeurd.  

 
 
 

*** 
 

Agendapunt 9 Goedkeuren beheers- en gebruiksovereenkomst tussen de provincie West-
Vlaanderen en de POM West-Vlaanderen 2020-2024 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 9. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  

De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 



Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE BEHEERS- EN 
GEBRUIKSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN DE POM WEST-

VLAANDEREN 2020-2024 
 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie) en artikel 43 
§2 (bevoegdheid goedkeuren beheersovereenkomsten)  
- het POM-decreet van 07/05/2004 
- de oprichting van de POM West-Vlaanderen door de provincieraad dd. 24/11/2005 
- het voorstel van de deputatie 
 

 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel : 
De hierbij gevoegde beheers- en gebruiksovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en de POM 
West-Vlaanderen 2020-2024 goed te keuren. 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 10 Goedkeuren van de aanvraag van het Provinciaal Technisch Instituut 
(PTI) Kortrijk van de programmatie van een duale opleiding binnen het voltijds onderwijs in 
het studiegebied BSO Metaal voor het 3de leerjaar van de 3de graad omsteller verspaning 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Jo Vansteenkiste, Vlaams Belang-raadslid, doet een voorstel om de naam van het PTI te 
veranderen. Hij vindt het Provinciaal Technisch Instituut nogal oudbollig. Instituut komt niet meer 

overeen met de hedendaagse tijd. Technisch, hij weet niet of er nog veel technisch wordt gegeven. 
Daarom doet hij een voorstel tot een naamsverandering.  
 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, deelt mee dat alle suggesties welkom zijn. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 10. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

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

AANVRAAG VAN HET PROVINCIAAL TECHNISCH INSTITUUT (PTI) KORTRIJK VAN DE 



PROGRAMMATIE VAN EEN DUALE OPLEIDING BINNEN HET VOLTIJDS ONDERWIJS IN HET 
STUDIEGEBIED BSO METAAL VOOR HET 3DE LEERJAAR VAN DE 3DE GRAAD OMSTELLER 
VERSPANING 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

taakbehartiging) en artikel 42 (volheid van bevoegdheid van de provincieraad en bepalen van het 
beleid van de provincie); 

- de omzendbrief SO 61 van 5/02/1999, laatst gewijzigd op 19/08/2019; 
- de aanvraag voor de programmatie van een duale opleiding binnen het voltijds onderwijs in het 

studiegebied BSO Metaal voor het 3de leerjaar van de 3de graad omsteller verspaning in het 
Provinciaal Technisch Instituut (PTI) Kortrijk; 

- de aanvraag moet uiterlijk op 30 november 2019 worden ingediend bij het Agentschap voor 
Onderwijsdiensten;  

- het protocol van de schoolraad; 
- het proces-verbaal van de scholengemeenschap AKOR; 
- het protocol van ABOC; 
- het voorstel van de deputatie 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
De programmatie van een duale opleiding binnen het voltijds onderwijs in het studiegebied BSO Metaal 
voor het 3de leerjaar van de 3de graad omsteller verspaning in het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) 
Kortrijk wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De gedeputeerde voor het PTI, de heer Jean de Bethune en de directeur van het PTI, de heer Francis 
Bruyneel, worden gelast met de uitvoering en de kennisgeving aan het Agentschap voor 

Onderwijsdiensten. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 19 Goedkeuren van de beheers- en gebruiksovereenkomst tussen de 
provincie West-Vlaanderen en Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 2020-2024 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 19. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  

De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE BEHEERS- EN 
GEBRUIKSOVEREENKOMST TUSSEN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN 
MONUMENTENWACHT WEST-VLAANDEREN APB 2020-2024 
 

 



De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 

§2 (bevoegdheid goedkeuren beheersovereenkomsten) en artikel 228 §1 (afsluiten 
beheersovereenkomst) 

- het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 23 december 2013 houdende de 
oprichting van een autonoom provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel : 
De hierbij gevoegde beheers- en gebruiksovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en 
Monumentenwacht West-Vlaanderen apb 2020-2024, goed te keuren. 
 

 
 

*** 
 
 

 
Agendapunt 20 Goedkeuren van de beheersovereenkomst tussen de provincie West-
Vlaanderen en Vonk apb 2020-2024 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 20. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  

De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE BEHEERSOVEREENKOMST 
TUSSEN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN VONK APB 2020-2024 
 
 

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 

§2 (bevoegdheid goedkeuren beheersovereenkomsten) en artikel 228 §1 (afsluiten 
beheersovereenkomst) 

- het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen dd. 22 september 2016 houdende de 
oprichting van een autonoom provinciebedrijf WIVO/SBR (VONK) 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 

 
 



Enig artikel : 
De hierbij gevoegde beheersovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en Vonk apb 2020-
2024, goed te keuren. 
 

 
 

*** 

 
Agendapunt 21 Goedkeuren van de beheersovereenkomst tussen de provincie West-
Vlaanderen en Westtoer apb 2020-2024 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 21. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 

Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE BEHEERSOVEREENKOMST 
TUSSEN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN WESTTOER APB 2020-2024 
 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 

§2 (bevoegdheid goedkeuren beheersovereenkomsten) en artikel 228 §1 (afsluiten 
beheersovereenkomst) 

- het besluit van de provincieraad van 30 maart 2000 tot oprichting van een autonoom provinciebedrijf 
met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
 
Enig artikel : 

De hierbij gevoegde beheersovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer apb 2020-
2024, goed te keuren. 
 
 

*** 
 

 
 
Agendapunt 25 Goedkeuren van het provinciaal reglement betreffende het 
toegangsgeld voor de expo 'Sea Change' in het provinciaal bezoekerscentrum Duinpanne 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 

commissie over dit agendapunt. 
 



De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 25. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 36 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 
Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET GOEDKEUREN VAN HET TOEGANGSGELD 

VAN DE EXPO ‘SEA CHANGE’ IN DUINPANNE 
 
 
De PROVINCIERAAD van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2, 42 en 43; 
- de beslissing van de deputatie van de provincie West-Vlaanderen van 28 augustus 2014 betreffende 

de goedkeuring van de afspraken met gemeente De Panne i.v.m. het gemeentepersoneel met 
standplaats De Nachtegaal en de consequenties inzake voorzien extra personeel gedurende enkele 
maanden; 

- de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente De Panne van 22 

september 2014 in verband met gemeentepersoneel met als standplaats het Provinciaal 
Bezoekerscentrum De Nachtegaal; 

- de afsprakennota tussen de provincie West-Vlaanderen en de gemeente De Panne in verband met 
personeel van gemeente De Panne met als standplaats het provinciaal bezoekerscentrum de 
Nachtegaal; 

- op voorstel van de deputatie. 
 
 
BESLUIT: 
 
 

Artikel 1: Goedkeuring wordt verleend tot het innen van toegangsgeld voor de expo Sea Change in 
Duinpanne. 
 
Art. 2: Volgende tarieven worden goedgekeurd: 

 

volwassenen 5 

kinderen (0-5 jaar) gratis 

kinderen (6-18 jaar) 3 

familie (2V-2K of 1V-3K) 12 

Scholen 2 

scholen De Panne gratis 

groepen +18 (min. 15 personen) 4 

groepen -18 (min. 15 personen) 2 

inwoners De Panne/tweede verblijvers gratis 

reducties (365.be, Plopsa, Ibis, 

lerarenkaart,…) 3 

 
 De geldende tarieven kunnen jaarlijks door deputatie van de provincie West-Vlaanderen aangepast 
worden. 
 



Art. 3: Dit besluit treedt in werking op 21 december 2019. 
 
 
 
 
 

*** 
 

 
 
 
 
 
 
 
De voorzitter geeft het woord aan de eerste gedeputeerde, Bart Naeyaert.  

 

BELEIDSVERKLARING 

door de eerste gedeputeerde 

 

 

Meneer de gouverneur, 

Collega’s gedeputeerden, 

Dames en heren raadsleden 

 

Beste aanwezigen 

 

 

Het is een traditie op bij de opening van de budgetbesprekingen in deze West-Vlaamse provincieraad dat 

de eerste gedeputeerde een algemene beleidsverklaring uitspreekt over hoe de deputatie het 

toekomstige beleid van dit regionale bestuursniveau ziet en wil invullen voor de eerstvolgende jaren. Een 

moment dat de voorbije jaren al eens met een glimlach de “State of the Union” werd genoemd, ik 

verkies echter om het als een kordate beleidsverklaring te omschrijven.  

 

Met net geen jaar als eerste gedeputeerde op de teller wil ik u vandaag 2 belangrijke elementen 

toelichten. Enerzijds wil ik het met u even hebben over het nieuwe meerjarenplan voor ons 

provinciebestuur, de grondslag van dit nieuwe ambitieuze plan en de klemtonen die wij er als 

beleidsploeg willen in leggen. Anderzijds wil ik graag ook even focussen op de rol van deze instelling 

anno 2020. Maar daar straks dus wat meer over. 

 

 

Na de bestuurlijke hervormingen van de vorige legislatuur, breekt met deze nieuwe beleidsperiode 2020-

2025 een tijd van relatieve rust aan. Vanuit een positieve benadering zal de Provincie zich moeten 

bewijzen en een meer zichtbare rol opnemen in het bestuurlijke landschap. Dat is de wens van deze 

deputatie, met volle steun van de volledige administratie van deze instelling.  

 

De Provincie ziet in de komende legislatuur een uitdaging om zich als preferentiële partner te 

positioneren tussen Vlaanderen, de lokale besturen en de burger. Wij geloven dat deze organisatie de 

kracht heeft om in een participatief model, gericht naar de gemeenten en steden, maar ook naar de 

Vlaamse administratie, een beleid uit te rollen dat een meerwaarde genereert voor de West-Vlaming. 

 

De deputatie neemt als basis voor haar beleid de duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) van de 

Verenigde Naties. Daarin wordt gestreefd naar een door dialoog en samenwerking (Partnership) 

bewerkstelligd en uitgebalanceerd evenwicht in het beleid tussen sociaal-economische, ecologische en 

sociale doelstellingen (People, Planet, Profit / Prosperity).  Dat evenwicht is nooit definitief bereikt, moet 

altijd weer bijgesteld worden en zal blijven evolueren in de tijd. Kijken wat op dit moment haalbaar is – 

het fameuze laaghangende fruit, maar ook met een blik op de horizon waar de Provincie naartoe wil 

evolueren op langere termijn, en op die basis het beleid uit tekenen (Proces). 

 



Deze aanpak vertaalt zich in de beleidsdoelstellingen en de acties die in dit nieuwe meerjarenplan zijn 

vervat. Het beleid voor de periode 2020-2025 wordt dan ook vooral een praktisch beleid; een beleid op 

maat van de vragen en problemen die zich in West-Vlaanderen stellen: investeringen in 

fietsinfrastructuur, gezonde leefomgeving, economie, veiligheid, waterbeheersingswerken en landbouw. 

En een beleid dat dit bestuursniveau ook in staat moet stellen snel te ageren wanneer bepaalde 

opportuniteiten zich aandienen. Een praktisch meerjarenbeleid, met vooral meer efficiëntie, meer 

effectiviteit en meer flexibiliteit. Een meerjarenplan met steeds 1 oog op de duurzaamheidstoets, wat we 

als een provinciaal canon aan willen houden. 

Ik neem me de vrijheid hier wat dieper op in te gaan en een aantal kernelementen uit het nieuwe 

meerjarenplan nader toe te lichten. Ik neem daarbij als leidraad de 6 beleidsdoelstellingen die zo wat de 

kapstok vormen voor ons nieuwe meerjarenplan. 

 

Provincie West-Vlaanderen is een gastheer eerste klas en dat willen we bestendigen.  

 

In eerste plaats is West-Vlaanderen een sterk toeristisch merk. Met 4 sterke regio’s en een 

provinciehoofdstad met naam en faam als internationale kunststad draait het toerisme in West-

Vlaanderen als “een liere”. Een reeks topattracties en toonaangevende musea, drie eigen provinciale 

topattracties (Zwin, Raversijde en De Gavers) een brede basis van toeristische ondernemers in de 

horeca-sector en 150 toeristische info-punten. Westtoer beheert en stuurt deze sector aan en zet daarbij 

in op nieuwe en innoverende duurzame vormen van exploitatie. Om deze aanpak verder te verfijnen en 

te garanderen, wordt een dotatie van gemiddeld 9 mio euro per jaar voorzien voor de werking van 

Westtoer. 

 

Een mooi voorbeeld is de aanpassing van het subsidiereglement op de toeristische impulsen. Bedoeling is 

een nieuw reglement voor te leggen aan de Provincieraad van februari 2020. Belangrijke items zijn 

belevingsimpulsen in bestaande attracties, onthaal, recreatieve hotspots en innovatieve concepten in de 

private sector. Westtoer blijft daarbij inzetten op streekgastronomie, fietsen, wandelen en 

groepstoerisme. Over de legislatuur trekken we hiervoor 4,25 mio euro uit. 

 

Als top-attractieve provincie houden we het fysieke en mentale welzijn van onze West-Vlamingen ook 

hoog in het vaandel. Met 4 recreatieve fietsnetwerken, 11 wandelroutes, 18 provinciedomeinen (goed 

voor 1800ha groene beleef- en speelnatuur) en 9 groene assen (of 220km fietscorridors) bieden we ook 

voor onze inwoners een ruim aanbod aan recreatie in de open ruimte. We bouwen dit aanbod verder uit 

en verbreden het aanbod met gerichte investeringen, goed voor ruwweg 32 mio euro over het geheel 

van deze legislatuur 

 

In onze provinciale domeinen zetten we de komende legislatuur in op een opfrissing van de 

publieksinfrastructuur. Het Sterrebos, Bulskampveld en Domein D’Aertrycke krijgen nieuwe 

onthaalinfrastructuur, terwijl we in de Palingbeek de speelinfrastructuur volledig vernieuwen. Voor 

domein ’t Veld voorzien we de uitbouw van een nieuwe cafetaria. In de domeinen waar de bezoekersdruk 

te hoog ligt gaan we op zoek naar uitbreidingsmogelijkheden. 

De domeinen in West-Vlaanderen zijn ook van onschatbare waarden voor de natuur in onze provincie. 

Een natuurbeheerplan per domein moet de natuurwaarden en de biodiversiteit verbeteren en verbreden. 

Gerichte investeringen in vleermuisonderkomens of de aanleg van een bijenhal kunnen deze waarden 

verder verankeren en versterken. 

Ook de groene assen vormen een belangrijke bijdrage aan de natuur in West-Vlaanderen. Deze groene 

corridors zijn interessant als recreatieve wandel- en fietsverbinding. Maar ze vormen ook een ecologisch 

netwerk dat doorheen onze provincie adert. Voor deze legislatuur staan onder andere inrichtingswerken 

gepland aan de Abdijenroute tussen Brugge en Maldegem, het Guldensporenpad tussen Kortrijk en 

Zwevegem en de Vrijbosroute tussen Boezinge en Kortemark. 

 

Het vlaggenschip van onze provinciaal beeldmerk als gastvrije regio wordt binnenkort het Provinciaal 

Hof. Na een grondige renovatie en herinrichting moet het Provinciaal Hof een open huis van de West-

Vlaming worden. Een ontmoetingsplek waar de inspiratie over West-Vlaanderen opborrelt. De locatie 

biedt enerzijds een historisch pand dat door de bezoeker ontdekt kan worden, maar anderzijds ook een 

ankerplaats waar het verhaal van vroeger en nu over onze provincie uitgebreid aan bod kan komen. 

Naast een bezoekerscentrum op het gelijkvloers, worden op de verdiepingen eventlocaties voorzien voor 

ontvangsten, vergaderingen en congressen. Een kroonstuk waarvoor ruim 7,7 mio euro is voorzien. 



 

West-Vlaanderen is een economisch sterk merk.  

 

Onze provincie is het sterkst geïndustrialiseerd in Vlaanderen, de landbouwprovincie bij uitstek en 

bovendien de enige provincie grenzend aan de Noordzee. Drie troeven die we in het verleden hebben 

gecultiveerd en die in de toekomst verder uitgediept moeten worden.  

 

Het West-Vlaams economisch beleid gericht op de industrie en de ondernemers blijft vertrekken vanuit 

de vijf economische speerpuntsectoren die provincie breed opereren: de Fabrieken van de toekomst 

(Nieuwe Materialen, Mechatronica, Voedingsindustrie, Blue Economy en de zorgeconomie). Het 

provinciaal activeringsbeleid van de voorbije legislatuur wordt verdergezet en met gerichte accenten 

verscherpt en verbreed.  

 

Een belangrijk accent voor deze nieuwe legislatuur is het investeren in het menselijke kapitaal in 

onze West-Vlaamse economie. Een actieprogramma waar ongeveer 5,5 mio euro voor is opzij gezet. 

Zowel werknemers als werkgevers moeten worden voorbereid op de toekomst – en daartoe is er een 

nieuwe en moderne infrastructuur nodig voor onderzoek en opleiding. Daarom bouwt de Provincie 

enerzijds de kennisketen met onderzoeksinfrastructuur en wetenschapsparken uit, in samenwerking met 

hogescholen en universiteiten. Anderzijds wordt ook volop geïnvesteerd in de opleiding voor 

volwassenen. Het is onze ambitie om in samenwerking met Syntra West, de Centra voor 

Volwassenenonderwijs, de sectorfondsen en andere partners 100.000 werknemers een opleiding te laten 

volgen om hun plaats op de arbeidsmarkt van morgen te garanderen. 

 

Er wordt ook gesleuteld aan het fysieke economische weefsel, om  het sterker te maken voor de 

uitdagingen van de toekomst. Het gaat in deze om bedrijventerreinen van de toekomst, maar ook 

inlandterminals en een kernversterking voor onze steden en gemeenten. Een sterke kern is een 

essentiële schakel in het socio-economische weefsel van onze provincie. Daarom faciliteert de Provincie 

de komende jaren lokale besturen om een kernversterkend handelsbeleid uit te bouwen. Ook de 

handelaars zelf worden vanuit ons bestuur ondersteund. Voor niet minder van 9000 handelaars wordt 

een begeleidingstraject opgestart om hun handelszaak of hun omgeving (de winkelstraat) voor te 

bereiden op de uitdagingen van morgen. Deze versterking van de economische hardware kan rekenen op 

ruim 3,5 mio euro de komende zes jaar. 

 

De landbouwsector in West-Vlaanderen is zeer prominent aanwezig. Een sector met kansen maar ook 

vele uitdagingen. De specifieke vragen en noden van onze West-Vlaamse boeren trachten we verder te 

capteren en van antwoord te dienen. Landbouwbedrijven worden omringd met de nodige kennis en 

expertise om als bedrijf klaar te staan voor de toekomst. Dit zowel op vlak van kennis, als op vlak van de 

opleiding en professionalisering van de landbouwer zelf. Een brede aanpak waar Inagro als provinciaal 

research and development center middenin het web zit. 

 

Als provinciebestuur willen we inzetten op kennisontwikkeling, kennisoverdracht en innovatie op maat 

van onze ondernemende landbouwers. Agroptopia, de hub voor de innovatieve stadstuinbouw in 

Roeselare, wordt een nieuw en belangrijk instrument. Vanuit een participatief model van co-creatie gaan 

we onderzoek voeren naar nieuwe innovaties op vlak van teeltsystemen voor de professionele tuinder. 

En dit vanuit een klimaatgerichte basis: met gebruik van restwarmte, gerecupereerd hemelwater en 

energiezuinige teeltechnieken. Dit gecombineerd met de unieke demosite waar we ook de technieken van 

meervoudig ruimtegebruik in de praktijk kunnen tonen, en de nabijheid van de REO velling als 

ontmoetingsplek voor telers, maken van Agroptopia een zeer sterke troef. Een realisatie die ongeveer 12 

mio euro zal gaan kosten. 

 

Meer dan andere sectoren staan de land- en tuinbouw in een zeer directe relatie tot de omgeving. 

Natuurlijke bronnen zoals water, bodem en nutriënten zijn noodzakelijk voor de activiteiten van de 

primaire sector. Kwaliteit van water, lucht en bodem zijn dan weer direct afhankelijk van de door deze 

sector. Inagro zet de komende legislatuur in op de verdere verduurzaming van de West-Vlaamse 

landbouwsector. Met een watermakelaar zoeken we de synergie tussen boeren onderling of tussen 

boeren en bedrijven om in de toekomst kwalitatief water beschikbaar te brengen. Tegelijkertijd wordt 

vanuit Inagro gewerkt op de bodemkwaliteit onder meer om droogtegevoeligheid te beperken en 

koolstofopbouw te bevorderen. Ook op vlak van klimaat worden een reeks inspanningen geleverd. Naast 



advies aan individuele landbouwbedrijven op vlak van energievoering en besparingen, zet Inagro in nop 

een eigen windturbine op de campus in Beitem. Hiermee creëert het een energievoorziening voor een 

groot stuk van haar eigen behoefte, maar geeft men ook een belangrijke voorbeeld naar de sector. Voor 

de vlotte werking en dienstverlening vanuit Inagro voorziet het provinciebestuur een totale dotatie van 

ruim 42 mio euro op legislatuurbasis. 

 

Het West-Vlaamse economische model is in grote mate bepaald door onze ligging aan de kust van de 

Noordzee. Dit biedt een unieke biotoop voor een toekomstgerichte Blauwe of Mariene Economie. Een 

belangrijk aspect hierin is de West-Vlaamse zeevisserij. Met een vloot van 68 professionele 

vaartuigen, maar ook ongeveer 700 recreatieve vissersboten, is de visserij een belangrijke economische 

sector aan onze kust. Met middelen voorzien via het EFMZV, aangevuld met eigen financiering, zet de 

Provincie West-Vlaanderen in op de verduurzaming van de kustvisserij. Het is daarbij vooral uitkijken 

welke richting het nieuwe Europese Visserijbeleid zal nemen in de nabije toekomst – met het oog op 

uitdagingen zoals bijvoorbeeld een Brexit. 

 

 

Het provinciebestuur is prominent aanwezig als het gaat om het inrichten van de fysieke 

ruimte.  

 

Het is misschien zelfs de core-business van dit bestuur, gelet de grondgebonden eigenheid van de ons 

toegekende bevoegdheden. Als planner zijn we verantwoordelijk voor visievorming op vlak van 

Ruimtelijke planning. En als inrichter realiseren we veel concrete initiatieven op het terrein die zeer 

zichtbaar, bruikbaar en nabij zijn voor onze West-Vlamingen. Vaak zeer praktische realisaties zoals een 

fietspad, een recreatieve verbinding, een gecontroleerd overstromingsgebied of een waterbuffer met 

watervoorraad voor de landbouw. 

 

Als planner en inrichter van de fysieke ruimte zet de provincie een aantal – historisch of recent – 

verworven rollen voor het provinciebestuur in de verf, waar de meerwaarde van ons bestuur niet ter 

discussie staat:  

 mobiliteitskwesties met een duidelijk bovenlokale component,  

 onze rol als waterloopbeheerder en steeds meer als waterbevoorrader,  

 de provincie als aanbieder van een bovenlokaal netwerk van gebieden en assen voor zachte recreatie in 

een groene omgeving,  

 het werken rond kwaliteiten van het buitengebied die aan de  lokale of de Vlaamse aandacht dreigen te 

ontsnappen, 

 creatie van natuurverbindingen,  

 de lokaal participatieve aanpak waarmee realisaties begeleid worden,  

 'ontzorgende’ werking richting kleinere landelijke steden en gemeenten met beperktere bestuurs- of 

investeringskracht en  

 verlener van omgevingsvergunningen.  

 

In het nieuwe meerjarenplan zet de Provincie voluit in op de fiets. Het budget voor fietsinfrastructuur 

verdubbelt deze legislatuur tot 40 mio  euro. Met dit bedrag moet het investeringsritme op de fietsroutes 

voor woon-werkverkeer opgetrokken worden. Er zijn immers nog veel onveilige fietstrajecten in West-

Vlaanderen. De overschakeling naar een meer duurzame mobiliteit is noodzakelijk voor het vrijwaren van 

de leefomgeving in West-Vlaanderen en vanuit klimaatoverwegingen. Maar ook om West-Vlaamse 

bedrijven bereikbaar te houden en om de Provincie aantrekkelijk te houden voor investeerders en jonge 

actieven is een leefbare en efficiënte mobiliteit nodig.  

 

In 2020 zal alvast gewerkt worden aan nieuwe fietspaden in Zedelgem, Kortrijk, Torhout, Veurne, 

Wevelgem, Gistel, en Alveringem. Er vloeien ook middelen naar de aanleg van fietssnelwegen, 

hoogwaardige fietswegen gericht op (elektrische) fietsverplaatsingen tot 10 à 15 km. Het ruimtelijk 

uitvoeringsplan voor de fietssnelweg F7 tussen Waregem en Kortrijk wordt afgerond en er wordt gewerkt 

aan de voorbereiding van een kustfietssnelweg F34 tussen Zeebrugge en Oostende.  

 

Een uitdaging op korte termijn is de ontwikkeling van een nieuw West-Vlaams 

plattelandsprogramma voor de periode 2020-2026. Dit programma vormt het kader waarbinnen 

middelen voor LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale, Europees 



subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling)  en PDPO (Vlaams Programmadocument voor 

Plattelandsontwikkeling) kunnen worden aangewend. Een belangrijk aandachtspunt bij de opmaak van 

dit nieuwe kader is het bewaken van de toepassingsmogelijkheden van deze provinciale, Vlaamse en 

Europese middelen in de echte plattelandsgebieden.  

 

Een nieuw accent in het West-Vlaams plattelandsbeleid is een versterkte focus op de dorpen. Een 

volwaardig dorpenbeleid moet van onze West-Vlaamse dorpen levendige, veerkrachtige entiteiten maken 

in het plattelandsgebied. Daarbij wil de Provincie een ondersteunende hand reiken aan de lokale 

besturen om op vlak van mobiliteit, kleinhandel, leefbaarheid en ruimtelijke planning de vele 

plattelandsdorpen een nieuw elan te geven. Hiervoor worden een aantal nieuwe beleidsinstrumenten 

aangereikt, waarvoor we als bestuur bijna 1 mio euro reserveren. 

Een dorpenatlas zal gegevens over elke woonkern in West-Vlaanderen makkelijker ontsluiten. Data over 

de ontwikkeling, demografie, erfgoed, landschappelijke inpassing van die zowat 250 dorpen in West-

Vlaanderen worden gaandeweg digitaal makkelijker ontsloten, een werk dat wellicht tegen het einde van 

de legislatuur zal afgerond en gepubliceerd zijn.  

Een gids voor dorpse stedenbouw zal bestuurders, ambtenaren en bewoners houvast bieden om 

ruimtelijke ontwikkelingen in hun dorp op de juiste schaal en met respect voor de eigenheid te sturen. 

Een brochure bundelt praktische inzichten van ontwerpers en stedenbouwkundigen, en enkele online 

filmpjes illustreren elk hoofdstuk uit die brochure.  

Die inzichten zijn gebaseerd op echte ervaringen opgedaan in de periode 2020-2024: via een oproep 

zullen jaarlijks een handvol dorpen ook daadwerkelijk steun krijgen bij het vormgeven van de toekomst 

van hun dorp. Op die manier ontstaan 16 DNA-toekomstplannen voor dorpen, en ontwikkelt de Provincie 

een hanteerbare methodiek om daartoe te komen. 

 

De provincie focust de komende legislatuur ook op de inrichting en het onderhouden van een 

klimaatrobuust watersysteem. Het centrale thema voor het waterbeleid is de aanpak van 

wateroverlast en –tekort. Dit pakt de Provincie bij voorkeur aan in gecombineerde projecten. 

Gecontroleerde overstromingsgebieden worden gecombineerd met de aanleg van een waterspaarbekken. 

Deze projecten worden zodanig ingericht dat ze ook een meerwaarde betekenen voor natuur en 

landschap. In de komende jaren staan werken op het programma in Ardooie, Roeselare en Wingene. 

De Provincie gaat ook op zoek naar een samenwerking met landbouwers. Op de grond van de 

landbouwer wil de Provincie extra bufferruimte realiseren, maar ook een spaarfunctie voor water in 

droogte. Dit levert een win-win voor beide partijen. Voor het uitvoeren van dit droogteactieplan wordt 

ruim 2,5 mio euro voorzien deze legislatuur, terwijl er bijna 14,5 mio euro is opzij gezet voor de aanleg 

van waterbeheersingswerken. 

 

De Provincie is verantwoordelijk voor het beheer van 3.565 km waterlopen van tweede categorie. 

Voor een gezonde toestand van deze waterlichamen is een consequent onderhoud belangrijk. Bijna alle 

waterlopen worden jaarlijks gereit om een goede doorvoerfunctie te verzekeren en om de taludvegetatie 

vitaal te houden. Ook de bestrijding van muskusratten is noodzakelijk om de oevers en dijken te 

vrijwaren van verzakkingen en dergelijke. Alles samen goed voor net geen 29 mio euro aan middelen in 

de periode 2020-2025. 

 

 

De Provincie ambieert de preferentiële kennis- en expertisepartner te worden van zowel het 

Vlaamse bestuursniveau als van de lokale overheden.  

 

Een gebundeld aanbod van onze kennis en expertise is hierin een sleutelbegrip, maar ook het faciliteren 

van beleid van andere partners vormt hierin een belangrijk aspect. Het provinciebestuur met al haar 

diensten en agentschappen beschikt immers over heel wat data, informatie, kennis en expertise, en er 

gebeurt heel wat analyse en onderzoek ten behoeve van eigen beleid of ter ondersteuning van externe 

partijen. Daarbij wordt in veel gevallen heel gericht ingezet, hetzij thematisch, hetzij gebiedsgericht van 

geografisch zeer fijnmazig tot grensoverschrijdend en internationaal, hetzij door een combinatie van 

deze factoren. Dit is een bijzondere meerwaarde die andere partners niet of niet altijd kunnen 

aanbieden.  

 

De Provincie ondersteunt de Europese doelstelling om tegen 2050 de CO2-uitstoot met 80 procent te 

reduceren. Als organisatie met voorbeeldfunctie ambieert de provincie om al tegen 2030 volledig CO2-



neutraal te zijn. Tegen 2050 wil de provincie West-Vlaanderen klimaatneutraal én 

klimaatbestendig zijn. In de beleidsperiode 2020-2025 wordt het klimaatbeleidsplan geconcretiseerd in 

een actieprogramma. Wat de eigen organisatie betreft, trekt de provincie resoluut de kaart van 

duurzaam patrimoniumbeheer. Op drie grote campussen (Boeverbos, PTI Kortrijk en De Gavers) wordt 

een OEPC-contract (Onderhoud en Energie Prestatie Contract) afgesloten. Dit moet leiden tot een 

energiebesparing van minstens 30 procent. Via het project CiRe (Circulair Renoveren via 

prestatiecontract) worden nog een aantal kleinere vestigingen mee betrokken in de energierenovatie. De 

toepassing van circulaire materialen en duurzaam watergebruik staat hierbij voorop.  

 

De Provincie beschikt over diverse soorten data (bv. statistisch, cartografisch) en informatie (bv. 

onderzoeken, publicaties, documentatie, tools) over West-Vlaanderen die ze zelf genereert of van andere 

partijen verkrijgt. De Provincie stelt dit op een gecoördineerde manier breed ter beschikking onder meer 

via het nieuw integrerend digitaal portaal KennisWest (budget 1,8 mio euro deze legislatuur). Dat 

portaal wil alle kennis over en voor socio-economisch West-Vlaanderen niet alleen bundelen, maar ook 

actief beschikbaar stellen, aan organisaties, lokale besturen, verenigingen, studenten en burgers. 

KennisWest wordt vanaf 2020 actief geïntroduceerd.  

 

De Provincie blijft inzetten op de ondersteuning van bovenlokale veiligheidsvoorzieningen en -

initiatieven 

In het meerjarenplan wordt verder ingezet op de Provinciaal Opleidingscentrum voor de 

Veiligheidsdiensten in Zedelgem en de afwerking van het huidig masterplan. Onder meer een nieuwe 

schietstand maakt daar deel van uit. Ter vervanging van de oude en afgeschreven schietstand te 

Assebroek-Brugge is er een nieuwe schietstand gepland met daarnaast een oefenbaan. De schietstand 

wordt dagelijks gebruikt door de politieschool. De resterende capaciteit van een dubbele schietstand kan 

worden verhuurd aan politiediensten voor hun trainingen. Voor het afwerken van het masterplan is 6 mio 

euro gereserveerd. 

 

Daarnaast blijft de Provincie de MUG heli ondersteunen met een bedrag van 110.000 euro en is ook 

verder de toelage aan de intercommunale kustreddingsdienst (IKWV) voorzien. De komende jaren 

wordt een bedrag van 250.000 euro begroot, op die manier waarborgt de Provincie verdere werking van 

de redders aan zee. Ook de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VZBR) krijgt verdere 

ondersteuning, goed voor 25.000 euro per jaar. 

 

 

Door onze ligging heeft de provincie West-Vlaanderen een aantal unieke troeven als 

internationale partner.  

 

Een positie die een meerwaarde betekent voor onze internationale contacten, maar meteen ook een 

belangrijke surplus voor onze eigen West-Vlaamse partners en sectoren.  

De positie van West-Vlaanderen laat ons toe om via samenwerking met onze buurlanden tot creatieve en 

unieke oplossingen te komen en projecten tot een hoger ambitieniveau te tillen. Grensoverschrijdende en 

internationale samenwerking en kennisuitwisseling zijn immers een drijfveer en hefboom voor innovatie, 

verrijking en vooruitgang, zowel binnen de eigen organisatie, maar ook t.b.v. onze onderwijs- en 

onderzoeksinstellingen, onze West-Vlaamse bedrijven, onze gemeentenen en steden. Daarnaast houdt 

West-Vlaanderen de blik ook open naar verder en bouwt ze onder meer met de Noord-Zuid-werking en 

het stagereglement voor studenten verder aan een West-Vlaanderen met wereldburgers.  

 

Internationale samenwerking is complex, heeft een inherent sectoroverschrijdend karakter en telt vele 

stakeholders. Het vergt dus een gecoördineerde en geïntegreerde aanpak en vereist een duidelijk 

strategisch kader om keuzes te kunnen maken inzake efficiënte inzet van middelen. De uitvoering ervan 

is gericht op de behartiging van de algemene belangen van West-Vlaanderen, waardoor de internationale 

positie, zichtbaarheid en invloed van West-Vlaanderen versterkt wordt in een Europese en globale 

context. Tevens effent dit het pad, o.m. via sterke internationale partnerschappen, voor internationale 

ervaring en samenwerking voor onze jongeren, kennisinstellingen, organisaties, ondernemingen,… Voor 

de komende legislatuur is ruim 7,8 mio euro vrijgemaakt om internationale samenwerking te bevorderen 

en cofinanciering te voorzien. 

  



Het beheer van de EU-programma’s, de ontwikkeling van Europese projecten en de opvolging van 

Europese regelgeving vergt heel specifieke expertise. Door middel van het bundelen van deze expertise 

in 1 loket, wordt de versnipperde, aanwezige kennis geborgen en op gebruiksvriendelijke manier 

ontsloten voor een breed West-Vlaams middenveld dat niet zelf niet over mensen/middelen beschikt om 

deze materie op te volgen. Hierdoor wordt de provinciale dienstverlening versterkt en wil de Provincie de 

financiële return uit de EU programma’s nog vergroten. 

 

 

Het provinciebestuur West-Vlaanderen wil een effectief en efficiënt bestuur zijn.  

 

Binnen deze ambitie beheert de provincie West-Vlaanderen de bouwblokken om een slagkrachtige 

organisatie te zijn en te blijven. Een goede structuur van de organisatie is daarbij belangrijk, alsook 

aandacht voor de belangrijke processen die moeten voorzien worden om de diensten en agentschappen 

alle middelen te geven die zij nodig hebben om vlot de overige beleidsdoelstellingen van de provincie te 

bereiken. Dat betekent dat er aandacht is voor capaciteit en expertise in de domeinen Griffie & Fiscaliteit, 

Financiën, Strategie & Ontwikkeling, Personeel & HRM, Communicatie, COOP, Gebouwen, Accommodatie 

en ICT.  

 

Het huidige personeelsbestand van 749 personeelsleden (goed voor 660 VTE’s) is de basis waarmee we 

dit ambitieuze meerjarenplan willen realiseren. Daarbij geef ik meteen mee dat naast het verdiepen van 

de kennis en de expertise bij onze huidige medewerkers, er ook nieuw talent zal moeten aangetrokken 

worden om de verschillende doelstellingen te kunnen bereiken. Momenteel is hiervoor ruimte gecreëerd 

voor ongeveer 40 nieuwe mensen. 

 

Collega’s, een ambitieus meerjarenplan met duidelijke speerpunten en een duidelijke keuze om te 

investeren in “Meer West-Vlaanderen”.  En hiermee ben ik meteen aanbeland aan dat tweede element 

dat ik met u vandaag even wilde delen. Het nieuwe beeldmerk waarmee we als provincie anno 2020 de 

toekomst willen tegemoet gaan.  

 

De voorbije jaren hebben we de ons omringende wereld in een sneltempo zien veranderen. Bestuurlijke 

organisatie werd in vraag gesteld, bevoegdheden werden bijgepast. Het metier van besturen en beleid 

voeren wordt kritisch op de korrel genomen en burgerinitiatieven zoals de Klimaatmarsen wekken het 

maatschappelijk geweten aan dat ons als beleidsmensen wakker en alert moet houden. 

 

Vanuit de typische West-Vlaamse gedrevenheid, misschien zelfs wat koppigheid, hebben we als bestuur 

gezocht naar manieren om onze rol als regiobestuur en partner een nieuw elan te geven. Een relevante 

partner op een sleutelpositie om samen met de Vlaamse en de lokale overheden een betekenisvolle 

dienstverlening aan te bieden, steeds gericht op die belangrijke doelgroep, onze West-Vlamingen. 

 

Het is het verleden vaak gezegd en onderstreept in verschillende campagnes: de Provincie doet veel 

relevante zaken, maar vaak zijn deze onbekend en bijgevolg ook onbemind. We zeggen niet altijd wat 

we doen, we zijn supernuttig, maar daarom niet altijd even zichtbaar. 

 

Daarom wil ik vandaag nog even de tijd nemen om een hernieuwd pleidooi te lanceren, een krachtige 

boodschap die we hopelijk met zijn allen als bestuurders van dit regionaal bestuur kunnen uitdragen. 

Laat ons gaan voor #Meer West-Vlaanderen. 

 

Als provinciebestuur doen we het goed, maar we kunnen steeds beter presteren. De Provincie realiseert 

een unieke meerwaarde op de haar toegekende bevoegdheden. Ik heb het in het verleden al vaker 

gezegd en zal dit ook vandaag opnieuw doen. Het Provinciebestuur is het goedkoopste en efficiëntste 

streekbestuur met een heldere en democratische basis. De provincie doet dingen die de 

gemeentegrenzen overschrijden. Ons bestuur is een verbindende factor in de samenwerking tussen 

lokale besturen, maar ook een motor voor grotere regionale ontwikkelingen. Vanuit onze unieke positie 

in Vlaanderen, maar ook vanuit onze jarenlange traditie van gebiedsgericht werken. De Provincie is a 

priori een bereidwillige partner voor al wie met ons samen wil werken. Wij maken de gemeenten en 

steden in West-Vlaanderen groter dan hun eigen grenzen. 

 



De grondslag voor onze aanpak is er een van luisteren en dialogeren. Sinds september 2019 zijn we 

wekelijks met de deputatie te gast bij een aantal lokale besturen, wat hier intern in de wandelgang wordt 

aangeduid als de ronde van West-Vlaanderen. Uit een uitgebreide schriftelijke bevraging vooraf en een 

grondig gesprek over de lokale noden en verzuchtingen ter plekke worden projecten en beleidsvragen 

opgepikt die binnen onze provinciaal beleid een plek krijgen. Op deze participatieve manier willen we ons 

beleid maximaal aligneren met de noden en vragen van de basis in onze Provincie. Want als u het mij 

vraagt, Meer West-Vlaanderen begint bij Meer Alveringem, maar ook Meer Brugge, en zelfs Meer 

Vlaanderen en Europa in West-Vlaanderen.  

 

Meer West-Vlaanderen lees ik ook als een open uitnodiging voor een inclusieve gemeenschap. Meer 

kansen, meer toegankelijkheid, meer mogelijkheden. Onze aanpak als intermediair bestuur creëert 

mogelijkheden voor ondernemers, KMO’s, kleine en grotere lokale besturen. Onze aanpak maakt elke 

partner deel van een groter geheel en maakt elke individuele partner groter dan haar of zijn eigen 

mogelijkheden. Ook dat is Meer West-Vlaanderen. 

 

Dames en heren, ik ben er van overtuigd dat u na het lezen van het meerjarenplan in al haar facetten en 

na het bespreken van dit 6 jarige plan in commissies en in dit plenum, u ook zal inzien dat we effectief 

de ambitie hebben om “Meer West-Vlaanderen” te maken. Wat we zelf doen is meestal goed, maar wat 

we samen realiseren is meestal beter.    B. Naeyaert 

 

 

De voorzitter verleent graag het woord aan de heer Jean de Bethune.  

 

TOELICHTING OVER DE ALGEMENE FINANCIËLE CONTOUREN 

door de gedeputeerde bevoegd voor Financiën  

 

 

Een korte toelichting bij de financiële uitgangspunten die we de komende dagen zullen voeren. 

Wetende dat er niets van nul begint, de werkzaamheden zijn plaatsgevonden enkele weken geleden toen 

we de begrotingswijziging hebben goedgekeurd. In feite hebben we een herijking doorgevoerd van de 

verschillende budgettaire posten anno 2019. We hebben dit met aandacht bekeken omdat we precies tot 

doel hadden om het uitgangspunt voor deze meerjarenbegroting om die correct te stellen. Dit heeft 

geleid tot een uitgangspunt inzake de middelen die men in de documenten terugvindt. 

De kas der reserve die we hadden bij de aanvang is 89 miljoen euro. 

De deputatie heeft op die basis werk gemaakt aan een ontwerpbegroting die we de komende dagen 

zullen voorleggen.  

Eén van de uitgangspunten is dat we de belastingen niet zouden verhogen. Het is gewoon de indexatie 

die wordt toegepast. Dit heeft voor gevolg dat onze inkomsten uit verschillende taksen ergens zal 

schommelen tussen de 164 en 171 miljoen euro op jaarbasis. De exploitatie zal schommelen tussen 147 

en 148 miljoen euro.  

 

We gaan voor deze totale legislastuur voor een pakket van 246 miljoen, bijna 250 miljoen aan 

investeringen wat bijzonder ambitieus is. Dit betekent heel concreet van een gemiddelde van 40 miljoen 

euro op jaarbasis en op dat bedrag stellen we daartegenover ons zullen beperken van een lening van 19, 

5 miljoen op jaarbasis. Concreet betekent dit dat we meer dan de helft van investeringen in een 

ambitieus programma zullen financieren met eigen middelen en niet met leningen. Dat wil hij toch even 

beklemtonen. 

Het is natuurlijk ook zo dat op zo’n budget indien de taks niet verhoogt, de ambitie op vlak van 

investeringen dat de marges bescheiden zijn. Daarom is er in de meerjaarbegroting twee correcties 

worden voorzien,een eerste betreft de gezinnen waarvan één de leden recht heeft op een verhoogde 

tussenkomst in de ziekteverzekering, dat gezin zal automatisch ook van een korting kunnen genieten op 

de provinciale taks, het gaat over 30 % korting. Een tweede is nog meer symbolisch maar niet 

onbelangrijk, wanneer je student bent, je start een opleiding onderneming, wij gaan de taksen op 

bedrijven niet heffen bij studentondernemers.  

Dit betekent een 4 tot 5 miljoen euro, relatief bescheiden maar toch de moeite om het even te melden.  

Naast die eerste vaststellingen is het zo dat de normen door hogere overheden dat we deze kunnen 

handhaven. We zijn in orde. Hij durft te zeggen dat we goed gebudgetteerd hebben. 



In de evolutie van de inkomsten hebben we rekening gehouden met een stijging van 1 procent op 

jaarbasis. Dit is wellicht teweinig, zeker als de conjunctuur zich zou doorzetten zoals de laatste tijd. Het 

resultaat zou dus beter kunnen uitvallen maar we zijn voorzichtig geweest. De brexit is daar één van de 

potentiële exponenten.  

 

De deputatie heeft geopteerd om niet alleen de actieplannen maar ook alle acties als prioritair te 

omschrijven. Dit wil hij toch even beklemtonen. Dit betekent dat er een rapportering zal komen tot op 

het niveau van alle acties zodoende dat er een grote transparantie zal kunnen gedebatteerd worden, de 

opvolging mogelijk zal zijn van uitgaven, van inkomsten die betrekking hebben op de verschillende 

acties. De opvolging rapportering zal ook naar de raad komen.  

Hij wil ook verwijzen naar het Rekenhof, ze hebben ons een pluim gegeven hieromtrent.  

Daarnaast zegt ze ook dat op 24 oktober de provincieraad de nadruk gelegd voo verstrenging. Wij zullen 

in het kader van de rapportering niet alleen controle geven op de uitgave maar ook op de inkomsten. Dit 

is ook nodig omdat de wetgeving die steeds meer complex wordt. Hij heeft de laatste maanden ook 

bijgeleerd. 

Een onderzoeksproject opzetten met Europese middelen is aftrekbaar,andere dan niet. 

 

Dezelfde probleemsfeer vindt men ook terug op het vlak van pensioenen. De provincies kunnen niet 

genieten van de revi  , op dat terrein moeten we onze voorzorgen nemen. 

We zullen dit ook rapporteren in december. Tot op vandaag voor de pensioenen hebben we een 

budgettaire reserve, fonds, 100 miljoen in gestoken is. Dit betekent ook dat we in de komende periode 

de verdere prijzing van die fondsen moeten doorvoeren. Wij zullen zorgen dat we aan alle verplichtingen 

tegemoet komen, pakketje voor pensioenen dat we dit kunnen garanderen. Dit is een soort 

risicobeheersing van onze uitgaven. 

Er zijn nog andere elementen. De heer Bart Naeyaert heeft er ons opgewezen nl. het belang van de 

Europese inkomsten voor onze provincie en voor West-Vlaanderen in het algemeen. Het is zo dat er 

tientallen projecten mede dankzij de diensten externe met Europese centen zijn gesubsidieerd geworden. 

Als hij even mag kijken naar onze lijndiensten, naar onze agentschappen in de voorbije zes jaar, gaat dit 

om een totaal pakket van ongeveer 59 miljoen euro aan projecten die dankzij Europese steun mogelijk 

zijn geworden.  

Het is zo dat de huidige periode binnenkort afgerond is. We hebben nog geen zicht hoe dit zal verlengd 

worden. We zijn niet zeker om in een volgende periode op een zelfde manier zal kunnen worden 

gewerkt. Het betreft Europese centen. In deze begroting wordt geen rekening gehouden met eventuele 

Europese inkomsten. Hier zijn we ook voorzichtig zijn. 

 

Het startpunt van heel de oefening was nodig om een ruimte te creëren om nieuwe initiatieven mogelijk 

te maken. Het gesprek zal gaan over nieuwe aksenten die door deze deputatie, door deze raad zullen 

worden genomen. De heer Naeyaert heeft al een mooie bloemlezing gegeven van een hele reeks 

initiatieven. 

Het wordt vertaald in verschillende principes. 

 

Een eerste vaststelling is dat men in de komende jaren selectief, voorzichtig verder zullen moeten 

investeren in het aantrekken van geschikte competenties. Onze personele bestaffing moet zich verder 

bekwamen. We hebben goeie medewerkers, daar gaat het niet om. De wereld wordt steeds complexer, 

ingewikkelder, technischer, we zullen bijkomende competenties moeten aantrekken. Dit betekent 

concreet binnen de oefening dat men ookeen ruimte moeten creëren om nieuwe medewerkers aan te 

werven. In dit budget hebben we 4,7 miljoen vrijgemaakt om dit aan te trekken. De deputatie zal dit 

toevertrouwen aan de diensten.  

 

Twee, we zijn teruggebracht op grondgebonden materies. Hij wil terugkomen op de agentschappen, het 

zijn satellieten die specifiek hierin opereren. In de deputatie heeft men vastgesteld dat deze organisaties 

een zekere volwassenheid, maturiteit hebben bereikt. We geven een zekere vertrouwen, een 

verantwoordelijkheid om uiteindelijk gestalte te geven aan een grondgebonden beleid. We hebben een 

stuk investeringdotatie toebedeeld aan deze agentschappen. Dit is op 10 miljoen gefixt. Daarmee 

moeten ze het doen. We hebben hetzelfde gedaan rond fietspolitiek , dat komt in de komende dagen 

aanbod.  

 



Hij wil even benadrukken dat men meer dan in het verleden, vertrouwen toebedeeld aan de 

agentschappen.  

 

Dit is terug te zien in de bijhorende slide.  

 

Hij gaat besluiten met een diagram over de exploitatietoelage. Je hoeft zelfs niet kijken naar de inhoud 

van die subdiagrammen. We hebben een voorzichtige begroting , we hebben ruimte gecreëerd voor een 

nieuw beleid, .. Als je dit bekijkt, zijn er drie grote schijven.  

Het goeie woord is een evenwichtige begroting!!  

 

De voorzitter schorst de vergadering om 16u30.  

 

De zitting van de provincieraad van woensdag 27 november 2019 start om 14 uur.  

 

 

GEDEPUTEERDE BART NAEYAERT 

 

Informatief: Bevoegdheden 

- Bestuurlijke organisatie 

- Plattelandsbeleid 

- Landbouw en visserij 

- Integraal waterbeleid 

- Omgevingsvergunningen 

- Erediensten en niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 

 

De gedeputeerde geeft een toelichting. 

 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, start zijn toelichting met de bevoegdheid communicatie. Er 

worden verschillende communicatiemiddelen ingezet om te tonen wat West-Vlaanderen is, wat West-

Vlaanderen te bieden heeft, wat het provinciebestuur doet en in de toekomst wil doen. Het 

provinciebestuur wil dit op een participatieve manier doen, in dialoog met de burger en met de 

verschillende partners. Er wordt daartoe ingezet op een innovatieve en multidisciplinaire aanpak. Er zijn 

de eerder klassieke persberichten en officiële openingen, de digitale kanalen zoals de website en de 

Facebookpagina, het drukwerk, de gadgets, de evenementen, de campagnes in samenwerking met 

derden, enzovoort. 

 

Het Provinciaal Hof wordt het vlaggenschip van de provinciale communicatiestrategie, zo vervolgt de 

heer Naeyaert. Dit gebouw is iconisch erfgoed en de provincie kiest ervoor om het publiek toegankelijk te 

houden. Dit moet een open huis voor en door de West-Vlaming worden. Ook het provinciaal 

informatiecentrum zal daar ondergebracht worden. In de komende periode zullen de raadsleden nog 

uitgebreider op de hoogte gesteld worden van de toekomstige invulling van het Provinciaal Hof. 

 

Futureproof West-Vlaanderen is een nieuw en innovatief initiatief. Het is de bedoeling om de West-

Vlaming op een innovatieve en participatieve manier naar de toekomst te laten kijken. Het startschot 

wordt gegeven naar aanleiding van Agrotopia. Daar worden de landbouw en de voedingssector van de 

toekomst in de kijker gezet. Het opzet is om in deze legislatuur vier edities te organiseren van dit 

Festival van de Toekomst. 

 

In verband met de bevoegdheid landbouw licht de gedeputeerde toe dat er een bevraging geweest is van 

de landbouwsector en aanverwante sectoren. Het was de bedoeling om zo te achterhalen of de provincie 

in haar landbouwbeleid de juiste accenten legt. In West-Vlaanderen is er een vitale landbouw met een 

ticket voor de toekomst. Duurzaamheid is daarbij een absolute voorwaarde. De landbouw moet rendabel 

zijn, is een deel van de omgeving en dient te verlopen in goede relatie met de samenleving en de 

consument. Inagro is een speerpunt in het provinciale landbouwbeleid. 

 

De heer Naeyaert verduidelijkt dat de landbouwdoelstellingen in tien uitdagingen vertaald zijn. De eerste 
uitdaging is samengevat als ‘groeien in ondernemerschap’. Waar de aandacht vroeger vooral ging naar 



de technische aspecten, zal er nu ingezet worden op het versterken van de managementcapaciteiten, het 
faciliteren van starters, het steunen van landbouwbedrijven in moeilijkheden via Boeren op een 
Kruispunt, het ondersteunen van samenwerkingsverbanden, het ontwikkelen van tools die telers kunnen 

gebruiken voor kostprijsberekening en rendabiliteitsanalyse, en trajectbegeleiding bij 

bedrijfsontwikkeling. 

 

De tweede uitdaging luidt ‘innovatieve productiesystemen in de primaire productie’, zo vervolgt de 

gedeputeerde. Dit sluit aan op wat er vroeger al gedaan werd. Het testen en uitvoeren van proeven op 

gewassen blijft een basiscomponent, evenals het inzetten op de verbetering van de productkwaliteit en 

het organiseren van platformen voor het verspreiden van kennis. 

 

De derde uitdaging is de ‘smart – smarter – smartest agriculture’. Daarbij wordt de praktische 

haalbaarheid en toepasbaarheid voor de West-Vlaamse landbouwer onderzocht. Het biedt kansen om de 

landbouw te verduurzamen en om antwoorden te vinden op het knelpunt arbeid. De heer Naeyaert geeft 

toelichting bij enkele voorbeelden van precisielandbouwtechnologie, robotisatie en automatisering. Ook 

wijst hij in dit verband op de werking van Agreon, waarin de POM en Inagro samenwerken en die zowel 

ten goede komt van de landbouw als van de KMO’s. 

 

De gedeputeerde stipt aan dat ‘land- en tuinbouwers sluiten kringlopen’ de vierde uitdaging is. Het gaat 

over het sluiten van kringlopen binnen de primaire productie of de primaire productie als schakel in een 

circulaire economie. Dat omvat heel wat zaken, zoals bijvoorbeeld de valorisatie van reststromen, de 

recuperatie van nutriënten uit mest, eiwitten, restwarmte en CO2, en eiwit voor food en feed. Inagro kan 

daarin een belangrijke rol spelen als living lab. 

 

De vijfde uitdaging is ‘innovatieve rendabele ketens in agrofood’. Men kan een goed product hebben, 

maar dat moet ook goed in de markt gezet worden. Inagro wil samen met de land- en tuinbouwsector 

nagaan wat de kostprijs is van een product, wat de verkoopprijs kan zijn, of er een afzetmarkt is, 

enzovoort. Er wordt ingezet op diversificatie in de primaire productie, op ontwikkeling van innovatieve 

business concepten en ketens, op alternatieve teelten en producten, op verbreding en op het 

ondersteunen van de korte keten. 

 

Vervolgens geeft de heer Naeyaert toelichting bij de zesde uitdaging, met name ‘een klimaatrobuuste 

landbouw’. Dat gaat over de vragen hoe je minder impact hebt op het klimaat vanuit de landbouw en 

hoe je minder impact hebt van het klimaat op de landbouw. Dit gaat concreet over technieken om CO2-

en methaan-uitstoot te beperken, om efficiënter om te gaan met water en om de bodemvruchtbaarheid 

te verhogen. Ook hier somt de gedeputeerde enkele projecten op, namelijk Pocket Power en Pocket 

Boer, Irrigatie 2.0 en BodemIDee. 

 

Ook de zevende uitdaging – ‘geïntegreerde en duurzame gewasbescherming’ – is erg belangrijk, zo stelt 

de heer Naeyaert. Dit gaat onder meer over het ontwikkelen en implementeren van duurzame 

bestrijdings- en gewasbeschermingsstrategieën en over detectietechnieken. 

 

‘Landbouw in goede relatie tot zijn omgeving’ is de achtste uitdaging. Samen met de gemeenten wil de 

provincie de uitvoering van de bedrijfsintegratieplannen onderzoeken en daarrond sensibiliseren en 

indien nodig handhaven. Ongewenste emissies moeten beperkt worden. Andere aandachtspunten zijn 

een meer precieze en beredeneerde bemesting en landbouwgerelateerde faunasoorten. 

 

De negende uitdaging gaat over ‘landbouw middenin de samenleving’. Dat betekent onder meer inzetten 

op levensechte landbouweducatie voor schoolkinderen en voor de brede bevolking. Ook verbreding in de 

landbouw en projecten zoals Futureproof West-Vlaanderen brengen de burger dichter bij de landbouw. 

De gedeputeerde wijst er op dat de dialoog tussen burger en landbouw niet eenvoudig is. 

 

Het speerpunt in het provinciaal landbouwbeleid is Inagro. Dat is de tiende uitdaging. De gedeputeerde 

somt de bedragen voor Inagro op, met name een dotatie van 42 miljoen euro op legislatuurbasis, 10 

miljoen euro leningscapaciteit voor investeringen en 32 personeelsleden van de provincie. Deze 

belangrijke investering is aanvaardbaar en goed, zo stelt de heer Naeyaert. De land- en tuinbouwsector 

is immers het ankerpunt voor een grote economische tak in West-Vlaanderen. 

 



De visserij is een veel kleinere sector en de provincie speelt er ook een veel kleinere en vooral 

ondersteunende rol in vergelijking met de land- en tuinbouwsector. De belangrijkste realisatie is de 

samenwerking met verschillende partners om te komen tot een duurzame visserij. Daar moet verder op 

ingezet worden. Veiligheid blijft uiteraard ook belangrijk. De Brexit, aanlandingsplicht, nieuwe boten, 

enzovoort zijn uitdagingen voor de toekomst voor deze sector. De heer Naeyaert hoopt op een vervolg 

op Vistraject, met hopelijk dezelfde partners die blijven inzetten op de toekomst van de visserij. Dit zal 

evenwel afhangen van de nieuwe minister en de gesprekken met Europa over het visserijfonds. 

 

De uitdagingen op het vlak van integraal waterbeleid zijn het samen aanpakken van watertekort en 

wateroverlast, het onderhouden van een vitaal waterlopensysteem, het verbeteren van de 

waterkwaliteit, een geïntegreerde benadering en communicatie. Er zijn voor deze legislatuur meer 

middelen ter beschikking om die uitdagingen aan te gaan, zo stipt de heer Naeyaert aan. 

 

Waar het water vroeger zo snel mogelijk afgevoerd moest worden, is er nu meer aandacht voor het 

vasthouden, bufferen en sparen van water. Daartoe is het van belang dat het waterlopenstelsel in goede 

staat is. Het moet goed onderhouden worden en er worden kleinschalige ingrepen gedaan om het 

waterlopenstelsel te optimaliseren. De watertoets bij vergunningendossiers stijgt exponentieel. Dit heeft 

te maken met de alertheid voor de impact van bouwwerken op de afvoer van water. Er wordt ook nog 

steeds ingezet op de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden waarin water wordt gebufferd. 

Onder bepaalde voorwaarden kan daar een spaarfunctie voorzien worden en er zijn ook nevenfuncties 

mogelijk. 

 

Het droogteactieplan is een moeilijke zaak, zo licht de heer Naeyaert toe. Er wordt hiervoor met 

verschillende partners samengewerkt. Bij Inagro is een watermakelaar aangeworven die landbouwers 

begeleidt en samen met de gemeenten, landbouworganisaties en polderbesturen moet nagaan welke 

maatregelen er nodig zijn om een watervoorraad op te bouwen. Het is ook nog de bedoeling om een 

provinciale droogtecoördinator aan te werven. Er wordt nagegaan of er op de gronden van landbouwers 

water gebufferd kan worden of een watervoorraad gecreëerd kan worden, en er wordt gezocht naar 

alternatieven en innoverende oplossingen. Het is een werk van lange adem. De provincie waterproof 

maken in een periode van tien jaar zou een mooi resultaat zijn, zo meent de gedeputeerde. 

 

Het onderhoud van het waterlopenstelsel is belangrijk. Er zal meer ingezet worden op 

muskusrattenbestrijding, want zeker aan de grens blijft dit problematisch. Ook de één meter-zone blijft 

een moeilijk punt. Het is de bedoeling om samen met de sector te zoeken naar een goede oplossing 

hiervoor. Dit sluit aan bij de zorg voor waterkwaliteit. Ook in dat verband is een goede staat van het 

waterlopenstelsel nodig. De provincie wil alle afvalwater uit de domeinen zuiveren. De provincie adviseert 

afvalwaterzuiveringsdossiers. Het onder controle krijgen van de erosie gaat traag vooruit. Er zijn wel 

erosiebestrijdingsplannen, maar in bepaalde gebieden moet er een versnelling hoger geschakeld worden. 

 

De geïntegreerde aanpak, biodiversiteit, landschap en recreatie komen bij de gecontroleerde 

overstromingsgebieden heel sterk aan bod. Zo zijn er bijvoorbeeld zomerbars bij de waterbufferbekkens, 

of ze bieden schaatsmogelijkheden bij vriestemperaturen. Uiteraard bepaalt de ruimtelijke bestemming 

wat er mogelijk is en mag de waterbeheersing niet in het gedrang komen. Er zijn heel wat projecten rond 

geïntegreerde aanpak waarbij verschillende doelstellingen samengenomen worden. 

 

Communicatie is een belangrijk aspect van het integraal waterbeleid, zeker sinds de provincie 

verantwoordelijk is voor alle gemeentelijke waterlopen. Er komt een app waarmee aangelanden de 

waterwerkzaamheden kunnen volgen, er komen infoborden bij gecontroleerde overstromingsgebieden en 

vulplaatsen, er komt een systeem van peters en meters om het beheer van de vulplaatsen beter te 

kunnen opvolgen en er is zeker nog een campagne nodig rond de één meter-zone. 

 

Wat betreft het plattelandsbeleid is 2020 het einde van een programmaperiode waarbij er een 

samenwerking was tussen Europa, Vlaanderen en de provincie. Door de koppeling aan Vlaamse en 

Europese middelen keert er jaarlijks ongeveer 2,9 miljoen euro terug naar West-Vlaanderen voor 

plattelandsbeleid. In de nieuwe programmaperiode wil de provincie opnieuw jaarlijks 2,9 miljoen euro 

naar de provincie halen en de cofinanciering aanhouden in de meerjarenplanning. De Europese middelen 

gaan dalen en dit wordt opgevangen met een verhoogde cofinanciering uit Vlaanderen en de provincies. 

 



De Westhoek en Midden-West-Vlaanderen zijn Leadergebieden. De plattelandsgemeenten hebben samen 

een visie ontwikkeld over wat ze willen bereiken binnen hun gebied. Vanuit die visie wordt door een 

plaatselijke groep bekeken welke projecten gesubsidieerd kunnen worden. Verschillende soorten 

projecten kunnen in aanmerking komen. Buiten de Leadergebieden zijn er andere instrumenten voor 

plattelandsbeleid, bijvoorbeeld Omgevingskwaliteit en PlattelandPlus. 

 

Binnen het plattelandsbeleid wil de provincie in de toekomst sterker inzetten op dorpenbeleid. Met 

verschillende instrumenten en samen met de gemeenten wordt gezocht naar de eigenheid van het dorp 

en naar de uitdagingen. Daarvoor zullen experten ingezet worden en participatie is het uitgangspunt. 

Kwaliteit is een belangrijk aspect en daarvoor zullen onder meer dorpsexpertise, dorpsplannen, en het 

instrument WinVorm ingezet worden. Voor een kwalitatieve realisatie wordt gekeken naar de bestaande 

instrumenten binnen en buiten het plattelandsbeleid. 

 

Er wordt sinds begin 2017 gewerkt met de digitale omgevingsvergunning. De werking van het 

omgevingsloket is al verbeterd, maar het is nog niet optimaal. Het blijft moeilijk om een dossier te 

vatten. Het systeem moet toegankelijker gemaakt worden voor iedereen. Er wordt nu gewerkt met de 

eeuwigdurende vergunning. Dit wordt geëvalueerd. Men stelt ook vast dat er minder adviezen zijn vanuit 

Vlaanderen, met als gevolg dat de provincie zelf meer zal moeten inzetten op eigen expertiseopbouw. 

 

Tot slot merkt de heer Naeyaert op dat de toekomstige rol van de provincie op het vlak van windmolens 

momenteel nog vaag is. Het valt af te wachten hoe dit evolueert. Er is een project ingediend om met tien 

gemeenten in de regio Brugge te onderzoeken waar er windmolens kunnen komen. Intussen doet de 

provincie ook verder met het vergunnen van kleine en middelgrote windturbines. 

 

De voorzitter deelt mee dat de vraagstelling hieromtrent kan starten.  

 

De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, dankt de drie gedeputeerden die per mail hebben geantwoord op 

een aantal vooraf ingediende vragen. Hij vraagt om deze antwoorden als bijlage toe te voegen aan het 

commissieverslag. Een vierde gedeputeerde heeft de vooraf ingediende vragen beantwoord tijdens de 

commissievergadering, maar die vragen noch de antwoorden zijn opgenomen in het commissieverslag. 

De heer Aernoudt dringt erop aan dat deze vragen nog schriftelijk zouden worden beantwoord, zodat hij 

ze nu tijdens de plenaire vergadering niet opnieuw moet stellen. 

 

De heer Naeyaert beaamt dat de antwoorden die gegeven zijn in de commissie ook opgenomen zouden 

moeten worden in het verslag. 

 

De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, merkt op dat de teksten van de beleidsverklaring en de 

toelichting door de gedeputeerde nog niet in Cobra gepubliceerd zijn. 

 

Mevrouw Gerda Schotte, Groen-fractievoorzitter, uit haar bedenkingen over Futureproof West-

Vlaanderen. Ze vraagt of dit geen overshooting is. Ze meent dat Agrotopia wel een degelijk project zal 

zijn, maar vraagt zich af of het nodig is om dat in deze legislatuur vier maal te herhalen en dan ook nog 

drie andere thema’s aan te halen. 

 

De heer Aernoudt merkt op dat de eerste actie van Futureproof voorzien is in 2021. Hij vraagt waarvoor 

dan het voorziene budget in 2020 dient. Ook vraagt hij op welke periode in het jaar gemikt wordt, welk 

publiek men wil bereiken en wat de doelstellingen zijn. 

 

De heer Naeyaert licht toe dat er een stuurgroep samengesteld is die het project begeleidt. Zij bekijken 

wie interessante sprekers zijn, welke interactieve toepassingen gebruikt kunnen worden, wie de 

aangewezen partners zijn, enzovoort. Het is de bedoeling om alle leeftijden te bereiken. Er wordt een 

mediacampagne opgezet om een groot publiek aan te spreken. Dit is nog in ontwikkeling, dus hij kan 

nog niet zeggen hoe het er concreet zal uitzien. Hij stelt voor om in het voorjaar in de commissie meer 

duiding te geven. 

 

Ten aanzien van de heer Aernoudt beaamt de gedeputeerde dat er al een bedrag ingeschreven is voor 

2020. Het is de eerste keer dat er rond Futureproof gewerkt wordt, dus het is nog zoeken hoe dit best 

uitgewerkt wordt, zo licht de gedeputeerde toe. De middelen die in 2020 voorzien zijn kunnen misschien 



gebruikt worden voor KennisWest. Er kan bijvoorbeeld een communicatiecampagne gevoerd worden met 

betrekking tot alle informatie die beschikbaar gesteld wordt voor studenten, lokale besturen, enzovoort. 

 

Ten aanzien van mevrouw Schotte verduidelijkt de heer Naeyaert dat het de bedoeling is om rond vier 

thema’s te werken. Tot nu toe is enkel het eerste thema bekend, maar er is al nagedacht over andere 

thema’s. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden rond de toekomst van het onroerend erfgoed, door samen 

met de bevolking na te denken over wat de toekomst is van erfgoed in West-Vlaanderen en hoe het 

gevaloriseerd kan worden. Het is de bedoeling om daarbij aan te sluiten op de provinciale bevoegdheden 

en meer participatief te werken. Dit alles is verder uit te werken en te evalueren. 

 

De heer Aernoudt vindt het goed dat het in de communicatie meer zal gaan over de realisaties en niet 

over de provincie op zich. Hij hoopt dat deze lijn doorgetrokken wordt in andere actieplannen. 

 

De Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter, leest in het verslag dat de aankoop van het Provinciaal Hof op 

24 april 2018 plaatsvond. Hij meent dat dit een foutje is, aangezien er toen geen provincieraad was. Er 

was al in 2016 sprake van de aankoop. De kosten voor de aankoop werden geraamd op 2,86 miljoen 

euro en de bijkomende investeringen op 1,5 miljoen euro. Nu wordt er gesproken over meer dan 7 

miljoen euro voor investeringen. Hoe zal dit project budgettair opgevolgd worden en wat als de grens 

van 10 miljoen euro overschreden wordt, zo vraagt hij. 

 

De heer Naeyaert licht de stand van zaken toe. De omgevingsvergunning werd onlangs ingediend. Dit 

gaat vooral over de aanpak van de buitenschil, de installatie van de liften, de nieuwe toegang en de 

brandcompartimentering. Er zijn twee architecten aangesteld: één voor de restauratie en één voor de 

binneninrichting. Er is ruim 7 miljoen euro voorzien voor de buitenschil en de inrichting. De werken 

zouden over drie jaar klaar moeten zijn. De huidige bedragen liggen inderdaad hoger dan de bedragen 

die eerst genoemd werden. De gedeputeerde benadrukt dat hij zijn uiterste best zal doen om binnen dat 

budget te blijven. De architecten en betrokken diensten houden dit in de gaten. 

 

De heer Aernoudt stelt zich vragen over de invulling van het gebouw. Nu is voorzien dat het 

informatiecentrum op het gelijkvloers komt en een congrescentrum op de eerste verdieping. Hij vraagt 

naar cijfers over het aantal congressen dat men beoogt, over het aantal West-Vlamingen dat men wil 

bereiken, over het aantal producten dat men wil verkopen, enzovoort. Welke doelstellingen of acties zijn 

er geformuleerd, zo vraagt hij. 

 

De heer Naeyaert licht toe dat er nu al een congresfunctie is. Het is de bedoeling om dit te intensifiëren 

en men wil daarvoor samenwerken met Meeting Brugge. De benedenverdieping moet zo veel mogelijk 

toegankelijk zijn voor iedereen. In het Tolhuis komen er nu al 30.000 mensen over de vloer. Gelet op de 

centrale ligging van het Provinciaal Hof zullen het er daar veel meer zijn. Ook is het de bedoeling om er 

rondleidingen te geven. De grootste verandering betreft de benedenverdieping, om er een open huis van 

te maken. Er zullen uiteraard veel toeristen over de vloer komen en ook zij moeten geïnformeerd worden 

over Brugge. Centraal evenwel staat het in de kijker zetten van de troeven en producten van West-

Vlaanderen. De concrete invulling wordt nog verder op punt gesteld. 

 

De heer Jan Van Meirhaeghe, N-VA-raadslid, stelt vast dat het vooral gaat over instandhouding en 

herstel. Hij mist nieuwe impulsen. 

 

De heer Naeyaert merkt op dat er aan de eerste verdieping niet veel kan veranderen. Vooral de 

benedenverdieping zal er helemaal anders uitzien, maar dat moet nog verder uitgewerkt worden en dat 

zit ook niet in de omgevingsvergunning. 

 

De heer Pillaert merkt in verband met het faciliteren van starters in de landbouwsector op dat er ook in 

andere sectoren heel wat problemen zijn met opvolging. Hij vraagt of andere sectoren, zoals de 

kleinhandelaars of de visserijsector ook geholpen zullen worden zoals de landbouwers geholpen worden. 

Het budget dat nu alleen voor de landbouwsector voorzien is, zal volgens hem uitgebreid moeten 

worden. 

 

De heer Naeyaert licht toe dat hiervoor een relatief bescheiden budget voorzien is omdat er al heel wat 

gebeurt voor starters. Omdat uit de bevraging naar boven kwam dat het huidige aanbod niet volstaat, 



moet nagegaan worden wat er ontbreekt. Als er hiaten zijn, dan is er alvast budget beschikbaar om iets 

aan te bieden. Een groot deel van het aanbod van Inagro is ook interessant voor starters. Het bestaat 

dus al voor een stuk, maar er is een apart bedrag ingeschreven om er indien nodig uitdrukkelijk op in te 

zetten. Bij de POM bestaat er ook al iets voor starters. In de visserijsector zijn er middelen genoeg om 

daarrond te werken. Hij verwijst daarbij naar het Europees visserijfonds en naar OVIS. Bovendien 

ondersteunt de provincie het fonds voor scheepsjongeren, waarbij men een opleiding aan boord kan 

volgen. Hij ziet op dit moment geen noodzaak om daar een bijkomend initiatief te nemen. 

 

De heer Pillaert meent dat het voorzien van middelen hiervoor specifiek voor de landbouw ingaat tegen 

de filosofie die tot nu steeds aangehouden is. Men ziet de landbouw toch als een volwaardige 

economische sector, waarbij de landbouwer een ondernemer is. Er wordt al veel gedaan voor starters en 

hij begrijpt niet waarom de landbouwsector daar niet kan bij aansluiten.  

 

De heer Reddy De Mey, Vlaams Belang-raadslid, merkt op dat de VDAB Zeebrugge een vaarsimulator 

heeft, maar er wordt volgens hem te weinig gebruik van gemaakt. Hij vraagt zich af hoe men mensen uit 

de visserijsector kan stimuleren om dat unieke toestel te gebruiken. Voorts wijst hij er op dat het aantal 

scheepsjongeren afneemt. Is er geen interesse of moet er meer promotie gevoerd worden, zo vraagt hij. 

Ten slotte merkt hij op dat hij vernomen heeft dat jongeren mee aan boord genomen worden om het 

werk van de bemanning te doen. Dat is geen opleiding, zo stelt hij. Hij vraagt of dit gecontroleerd kan 

worden vanuit de provincie. 

 

De heer Piet Vandermersch, Open Vld-raadslid, is tevreden over de aandacht voor en begeleiding van de 

land- en tuinbouwsector. Hij merkt op dat de veesector het moeilijk heeft en ook ondersteuning kan 

gebruiken. Hij vraagt hoe deze sector de komende jaren ondersteund kan worden. 

 

De heer Naeyaert licht toe dat het stamboek van het West-Vlaams rood provinciale steun krijgt. De 

gedeputeerde zou graag een samenwerking of een Europees project uitwerken met het Département du 

Nord rond de Casselkoeien en het West-Vlaams rood. Inagro doet geen eigen onderzoek op vleesvee, 

maar wel rond maïsteelt en dat is een belangrijk voedingselement voor vleesvee. Inagro geeft advies 

over grasuitbating en bemesting in het kader van melkvee. Dat kan uitgebreid worden naar vleesvee. 

Ook is Inagro lid van het praktijkcentrum rundvee en organiseert het studiedagen, samen met het 

departement Landbouw. 

 

Er is een project goedgekeurd rond arbeidsorganisatie in de rundveehouderij, zo vervolgt de heer 

Naeyaert. Daarbinnen is het de bedoeling om te werken met melkvee en vleesvee. In Vlaanderen doet 

niemand nog aan foktechnisch onderzoek bij vleesvee. Niets belet om samen met de sector te bekijken 

of er nood is aan een platformwerking zoals de varkensacademie. Hij roept de heer Vandermersch op om 

dit samen op te volgen vanuit Inagro. 

 

De heer Aernoudt stelt vast dat de uitbouw van een performant project management systeem 

opgenomen is bij de acties van Inagro. Dit zou kaderen in de rol van de provincie als internationale 

partner. Hij vraagt naar de bedoeling van het systeem. Ook wil hij weten of Inagro projecten heeft lopen 

of testen doet in het buitenland. 

 

De heer Naeyaert meent dat er geen eigendommen zijn in het buitenland, maar Inagro heeft wel 

projecten lopen in andere landen. Om al die projecten goed te kunnen opvolgen, is er een goed 

managementsysteem nodig. 

 

De heer Vandermersch stelt vast dat Inagro de laatste jaren sterk geïnvesteerd heeft in patrimonium. Hij 

vraagt toelichting over de polyvalente loods. 

 

De heer Naeyaert licht toe dat de loods meerdere functies heeft. Zo is het een beoordelingsruimte voor 

aardappelen en groenten, en voor het stockeren en sorteren van aardappelen. De loods omvat verder 

een frigoblok, een plaats voor stockage van materiaal, een afvalpark, een open loods, een centrale 

losplaats, enzovoort. Deze nieuwe loods vervangt de verouderde infrastructuur. 

 

De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, wijst op de investeringstoelage van 500.000 euro van de provincie 

voor Inagro. Uit de verklaring van gedeputeerde de Bethune heeft hij begrepen dat de autonome 



bedrijven nu matuur genoeg zijn om hun eigen potje te koken. De autonome bedrijven kunnen elk een 

lening aangaan van 10 miljoen euro voor investeringen. De provincie zorgt voor de aflossing van het 

kapitaal en de rentelast, gespreid over twintig jaar. De heer Coupillie vraagt welke vorm van 

responsabilisering er nog van toepassing is. Hij geeft als voorbeeld de nieuwe polyvalente loods. Moet die 

investering nog voorgelegd worden aan de provincieraad, of moet dit enkel goedgekeurd worden door 

het bestuur van Inagro, zo vraagt hij. 

 

De heer Naeyaert verwijst naar het voorbeeld van Unie-K. Het is de vzw die de aanbestedende overheid 

is. De provinciale dienst gebouwen volgt wel mee de opmaak van de bestekken en dergelijke meer op. 

De zakelijke rechten moeten nog bekeken worden. De effectieve aanbesteding gebeurt door Inagro. Alle 

partijen zijn vertegenwoordigd in de raad van bestuur van Inagro en kunnen het van daar uit perfect 

opvolgen. Er kan ook een uitgebreide toelichting gegeven worden in de commissie. 

 

De heer Coupillie merkt op dat de provincie op die manier wel minder zichtbaar en supernuttig wordt, 

maar daar heeft hij geen probleem mee. 

 

De heer Pillaert meent dat de vergelijking met Unie-K niet opgaat. De provincie is niet meer bevoegd 

voor welzijn, maar heeft ervoor gekozen om de investeringen wel nog te ondersteunen. Wat betreft de 

raad van bestuur van Inagro merkt hij op dat niet iedereen altijd aanwezig kan zijn. Hij pleit ervoor om 

de investeringen van de autonome bedrijven aan bod te laten komen in de commissie. 

 

De heer Naeyaert merkt op dat dit sowieso aan bod zal komen, aangezien er ook steeds toelichting 

gegeven wordt over bijvoorbeeld de jaarplannen. 

 

De heer Coupillie stelt vast dat de provincie een heel belangrijke speler is in het waterbeleid. Dat toont 

zich ook in het budget. Hij is ervan overtuigd dat de provinciale dienst waterlopen opnieuw goed werk zal 

leveren in de komende beleidsperiode. Er wordt sterk geïnvesteerd in gecontroleerde 

overstromingsgebieden. Hij vraagt of het einde van de aanleg van gecontroleerde 

overstromingsgebieden in zicht is. 

 

De heer Naeyaert merkt op dat er nog heel wat werken gepland zijn en hij vermoedt dat deze niet 

afgerond zullen zijn in 2025. Bovendien, zo stelt hij, kunnen er tegen dan ook al weer nieuwe projecten 

opgestart zijn. 

 

De heer Vandermersch merkt op dat er in het kader van de waterproblematiek gezocht wordt naar 

samenwerking met landbouwers. Hij vraagt hoe ver men staat met deze nieuwe projecten. 

 

De heer Naeyaert licht toe dat de communicatie rond deze publiek-private samenwerking opgestart is in 

oktober. Er kunnen voorstellen ingediend worden tot begin januari. Er is nog geen zicht op welke 

projecten geselecteerd zullen worden en het is nog te vroeg om er aantallen op te plakken. De projecten 

zullen beoordeeld worden door een jury. Het is de bedoeling om pas projecten toe te wijzen als het 

reglement goedgekeurd is door de provincieraad. 

 

De heer Vandermersch stelt voor om de ingediende projecten voor te stellen in de commissie. 

 

Mevrouw Bieke Moerman, Sp.a-raadslid, wijst op het belang van een geïntegreerd waterbeleid. Naast het 

verzekeren van een vlotte waterafvoer en bescherming tegen overstromingen, moet er ook aandacht zijn 

voor biodiversiteit. Als grootste waterbeheerder speelt de provincie een belangrijke rol in het realiseren 

van natuurverbindingen door de oevers natuurlijk te houden en gefaseerd te onderhouden. Voor de 

waterkwaliteit en de biodiversiteit is het van belang dat de verplichte afstanden voor bewerking en het 

vrijhouden van doorgang worden beschermd. Handhaving is daarbij noodzakelijk. Ze vraagt of er een 

handhavingsinstrument uitgebouwd wordt en hoe dit ingevuld wordt. 

 

Binnen het PDPO-project Watertalk komt de opgelegde regelgeving over de teeltvrije zone van één meter 

en bemestingsvrije zone van vijf meter aan bod. Inagro wil de regelgeving ruim bekend maken, 

praktijkervaring opdoen en alternatieve voorstellen rond milieubuffering van de waterlopen uitwerken. 

Kennisopbouw en –deling is erg belangrijk, zo benadrukt mevrouw Moerman. Over het integraal 

waterbeleid is er een goede communicatie nodig met de landbouw. Ze vraagt of de acties die 



ondernomen zijn binnen het project verdergezet zullen worden. Komt er een vervolgproject, of op welke 

manier zal de provincie blijven inzetten op het verbeteren van het waterbeheer door te informeren, te 

sensibiliseren en beter samen te werken met de landbouw, zo vraagt ze. 

 

Bij lokale besturen ontbreken vaak de kennis en de tijd om een erosiebestrijdingsbeleid uit te werken, zo 

stelt mevrouw Moerman vast. Ze vraagt of de provincie verder zal inzetten op het ondersteunen van de 

gemeenten op het vlak van erosiebestrijding. Eenzelfde vraagt heeft ze wat betreft de opmaak van 

hemelwaterplannen. 

 

De heer Naeyaert licht toe dat de één meter-strook langs de beek kansen biedt voor de biodiversiteit, 

tenzij men dit maait. Het zal een zoektocht worden naar hoe het enerzijds haalbaar blijft voor de 

landbouw en anderzijds winst voor de biodiversiteit oplevert. 

 

De vijf meter-strook is eigenlijk een erfdienstbaarheid, zo deelt de gedeputeerde mee. De huidige 

aanpak werkt goed. Er kunnen PV’s geschreven worden bij overtreding van de wetgeving op de 

onbevaarbare waterlopen, maar niet voor bouwovertredingen. De provincie blijft de gemeenten 

sensibiliseren om geen vergunningen af te leveren in de vijf meter-zone. De communicatie met de 

landbouwers wordt verder gezet, maar er is zeker nog werk om te communiceren over de één meter-

strook. 

 

Het is moeilijk om goede resultaten te bekomen op het vlak van erosie, zo stipt de heer Naeyaert aan. Er 

zijn erosiebestrijdingsplannen, maar de realisaties zijn moeilijk. Dit zal toch geïntensifieerd moeten 

worden om resultaten te behalen. 

 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, verwijst naar de grote gedragenheid in deze provincieraad 

over het beleid rond waterbeheer van de provincie. Zeker nu door de recente jaren van grote droogte 

een mindswitch heeft plaats gevonden: de focus dat het water zo snel mogelijk weg moet, is verplaatst 

naar een focus op water dat kostbaar is. Waar water valt moet het vastgehouden worden, want het 

water is broodnodig zegt het raadslid. Dit is een aandachtspunt waar Groen al langer op hamert en dat 

nu door de omstandigheden in het beleid en publieke opinie sterker naar voor komt. De heer Tavernier 

wil het in zijn tussenkomst specifiek hebben over de nevendoelstellingen rond natuur binnen het 

waterlopenbeheer. Hij verwijst hierbij naar een actie in het meerjarenplan waarin werd opgenomen dat 

er in het waterlopenbeheer ook aandacht moet zijn voor de ecologische waarden die het water heeft voor 

planten en dieren in het landschap. Hij vindt het zeer goed dat dit als een afzonderlijke actie wordt 

benoemd wordt en hiervoor middelen worden vrijgemaakt om investeringen te doen. De heer Tavernier 

wil duidelijk maken niet enkel de middelen die op deze actie staan te benutten voor de nevendoelstelling 

van het creëren van natuurwaarden. Het is volgens hem nog belangrijker om als er nieuwe projecten 

worden gepland, reeds bij de start rekening te houden met deze doelstelling. De heer Tavernier verwijst 

hierbij onder meer naar het regulier onderhoud. Het kan bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn dat door de 

provincie waterlopen worden geruimd op het ogenblik dat daar vogels broeden. De natuur moet een 

aandachtspunt in het gehele beleid rond het waterbeheer zijn, niet louter in deze specifieke actie, aldus 

de heer Tavernier. 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, geeft toelichting bij het budget naar dewelke de heer Tavernier in 

zijn vraagstelling verwijst: bij de aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden wordt sowieso 

aandacht gegeven aan de nevenfunctie natuur. De gedeputeerde geeft hierbij enkele voorbeelden zoals 

rietkragen, plas- en draszones voor dieren en een wand voor oeverzwaluwen in één van de 

bufferbekkens in Poperinge. Voor dergelijke zaken is een specifiek onderhoud nodig zegt de heer 

Naeyaert. Aanvankelijk kwam in deze specifieke natuurplaatsen in de gecontroleerde 

overstromingsgebieden een reguliere aannemer het onderhoud doen. Er werd echter vastgesteld dat dit 

onderhoud beter niet door reguliere aannemers gebeurde. Dit met het oog op het behoud van de 

specifieke vegetatie op deze plaatsen en het bewaren van de bufferende functie. Vandaar dat op het 

budget, naast het klassieke onderhoud, een aparte post werd voorzien voor dit specifieke onderhoud. Dit 

aan de hand van het inzetten van moerasmaaiers om de rietvegetatie te maaien en de inzet van sociale 

tewerkstelling om meer handmatige werken te doen (bijvoorbeeld het verwijderen van opschietende 

bomen, zijnde boom- of houtopslag).  

De gedeputeerde verwijst naar gedeputeerde Vanlerberghe die volgens hem met veel plezier middelen 

voor het realiseren van natuurverbinding langs beken ter beschikking zal stellen.  



De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, geeft aan voor nuttige zaken altijd middelen te zullen 

vinden. Wanneer de heer Tavernier het heeft over het reeds nadenken in de ontwerpfase over een aantal 

zaken, stelt de gedeputeerde dat op dit vlak, ook in de vorige legislatuur, al een aantal belangrijke 

voorwaartse stappen zijn gezet. Vanuit de administratie loven de mensen die de zaken met een 

natuurblik bekijken de geïntegreerde aanpak bij de aanleg van een aantal gecontroleerde 

overstromingsgebieden. Zij geven aan dat op vlak van natuurontwikkeling en op vlak van biodiversiteit 

mooie dingen zijn gerealiseerd. De gedeputeerde bevestigt dat het voor de groen -blauwe assen, de 

waterlopen, soms moeilijker is bij het zoeken naar een evenwicht is tussen de terechte bekommernis 

naar een goed onderhouden waterloop waar de waterbergende en water doorvoerende functie in 

voldoende mate gegarandeerd blijft. Wat betreft een aantal bekommernissen rond natuurlijke en 

landschappelijke inkleding meent de gedeputeerde door concrete projecten uit te werken wel wat 

stappen vooruitgang kunnen worden gezet. De gedeputeerde verwijst naar de beleidsnota van de nieuwe 

Vlaamse minister bevoegd voor omgeving waarin enkele stellige aannames of standpunten staan omtrent 

het versterken van een robuust groen-blauw netwerk. Dit zou kunnen betekenen dat vanuit Vlaanderen 

ook middelen worden vrijgemaakt.  

Mevrouw Bieke Moerman, Sp.a-raadslid, heeft een vraag omtrent het onderwerp het implementeren van 

het plattenlandsbeleid en het verhogen van de leefbaarheid van de dorpen. Het plattelandsbeleid is 

ingebed in het Europees landbouw- en plattelandsontwikkelingsbeleid en wordt gerealiseerd via PDPO-

projecten. Er wordt hierbij geïnvesteerd in een kwalitatieve leefomgeving, sociale cohesie en leefbare 

dorpen. Het landschap en open ruimte en oog hebben voor de klimaatproblematiek is doelstelling, aldus 

het raadslid. Maar men staat meer dan ooit voor grote uitdagingen zegt mevrouw Moerman. Actie 203 

vermeldt het inzetten op ruimtelijke kwaliteit. Het vrijwaren van de open ruimte is wat mevrouw 

Moerman betreft een belangrijk onderdeel van het inzetten op ruimtelijke kwaliteit. De vele prachtige 

landschapepen die West-Vlaanderen kenmerken moeten gekoesterd worden vindt het raadslid. Ze spelen 

een belangrijke rol bij de opvang van de gevolgen van klimaatverandering en biodiversiteit. Het West-

Vlaamse platteland is multifunctioneel, verschillende functies doen immers beroep op het platteland 

waardoor de provincie op het vlak van het bewaren van de open ruimte voor grote uitdagingen staan, 

aldus mevrouw Moerman. De verschillende functies die aanspraak maken op de ruimte, zijnde onder 

meer landbouw, natuur, wonen en toerisme moet men met elkaar weten te verzoenen. De betrokken 

gemeenten hebben daarbij een belangrijke rol te spelen. Mevrouw Moerman verwijst naar de 

beleidsverklaring van gisteren waarin de eerste gedeputeerde het had over het uitrollen van een echt 

dorpenbeleid. Zij leest in het meerjarenplan dat de provincie de nodige ondersteuning zal bieden aan 

gemeenten door in te zetten op zaken die de ruimtelijke kwaliteit ten goede komen. Graag verneemt het 

raadslid op welke manier deze ondersteuning zal worden aangeboden en welke concrete invulling aan 

deze actie wordt gegeven.  

Tot slot verwijst mevrouw Moerman naar een andere uitdaging waarmee heel wat dorpsbewoners worden 

geconfronteerd en dat is de mobiliteitsarmoede op het platteland. Het raadslid zegt hierbij dat zij ten 

volle beseft dat de provincie de gevolgen van de besparingen in het openbaar vervoer door Vlaamse 

overheid niet volledig kan opvangen. Zij is er evenwel van overtuigd dat de provincie ook hier een 

steentje kan bijdragen. Ze denkt hierbij aan een goede ruimtelijke ordening en het inzetten op 

dorpskernversterking. Graag verneemt ze van de gedeputeerde welke concrete stappen hij wil zetten om 

de mobiliteitsarmoede op het platteland aan te pakken en hoe hij de samenwerking ziet met de 

betrokken gemeenten. 

De gedeputeerde vraagt aan de voorzitter van de provincieraad een aantal vragen rond platteland en 

dorp samen te voegen, op die manier kan hij een geïntegreerd antwoord geven.   

De heer Anthony Dumarey, Open vld-raadslid, verduidelijkt dat de provincie een broodnodige rol als 

kennispartner vervult. Hij verwijst hierbij naar het kennisplatform voor openbare verlichting, maar ook 

naar het kennisplatform voor de toekomst van parochiekerken, beide gefaciliteerd in het provinciaal 

budget. In de huidige budgetten vindt het raadslid geen nieuwe gegevens terug om andere 

kennisplatformen te implementeren. De heer Dumarey vraagt op welke thema’s er de komende jaren 

verder zal worden ingezet en welke budgetten hiervoor worden vrijgemaakt. 

Mevrouw Martine Vanryckeghem, Open Vld-raadslid, geeft aan dat de provincie verder zal inzetten op 

dorspontwikkeling. Sterke dorpskernen maken immers een sterke provincie, aldus het raadslid. Het 

budget voorziet hiervoor 161.000 per jaar. Mevrouw Vanryckeghem vraagt als dit bedrag toereikend is 

om de grote uitdagingen waar kleine en middelgrote steden en gemeenten voor staan op te vangen. Hoe 

zullen deze uitdagingen precies aangepakt worden. 

De heer Naeyaert denkt dat een interessant platform precies een platform rond dorpenbeleid als zodanig 

zou zijn. Dit als aanvulling op de platformen die bestaan rond specifieke thema’s zoals verlichting en 



kerken. Dit zijn mooie publieke ruimtes zijn waar het niet makkelijk is om de oefening van de toekomst 

te maken zegt de gedeputeerde. Een participatief proces met de bevolking over dit onderwerp kan 

interessant zijn om de toekomst van die kerken te zien. Wat betreft de toekomst van een dorp is de 

zoektocht naar de eigenheid van dat dorp en wat men van dit dorp wenst te maken een uitdaging. In de 

middelen die de provincie ter beschikking stelt rond dorpenexpertise kan men gedurende maximum vier 

dagdelen een expert ter beschikking hebben voor 1.900 euro exclusief btw. Via het dorpenreglement kan 

voor een welbepaald dorp  een plan worden gemaakt over de toekomst van het dorp of een 

projectdefinitie over welbepaalde site in dat dorp. Via een echt dorpenplan, een masterplan van het dorp, 

wil men het dorp mee vorm geven. Dit is wat de provincie voor minstens zestien dorpen in de loop van 

deze legislatuur zou willen doen. De zoektocht naar de toekomst van een dorp kan men op verschillende 

manieren gaan doen zegt de gedeputeerde. De instrumenten zijn voorhanden, er is sprake van 161.000 

euro budget specifiek rond deze dorpenreglementen. Ook de mensen die leaderprojecten begeleiden zijn 

met deze problematiek bezig. Ook de mensen van de gebiedswerking hebben activiteiten rond de  

dorpenproblematiek.  

De heer Naeyaert heeft het vervolgens over de tussenkomsten rond de mobiliteit of over 

kernversterkend beleid. Op dat vlak staat men ook voor uitdagingen binnen de dorpen. De gedeputeerde 

verwijst naar Europese projecten die rond dorpen werken, zoals Partons en Mobi. Er zijn heel veel 

projecten en heel wat instrumenten, zijnde 2.900.000 euro aan middelen die aan platteland en dorpen 

kunnen worden gespendeerd. De gedeputeerde denkt dat een platform waar dit alles samen komt, zoals 

dit bij kerken en bij verlichting het geval was, interessant zou zijn. In dergelijk dorpenplatform kan de 

ontwikkeling getoond worden hoe je praktijken met goede ideeën bevrucht. Bovendien kan via dit 

platform het overzicht behouden worden, los van de verschillende concrete oefeningen die rond dorpen 

gebeuren. De middelen om zaken rond dorpen te doen zijn er, maar om het overzicht te houden en om 

nog nieuwe kansen te zien, zou het volgens de gedeputeerde goed zijn om een soort dorpenplatform te 

maken.  

De gedeputeerde verwijst graag naar leaderprojecten rond streekidentiteit. Bijvoorbeeld de verhalen van 

de westhoek in Watou waren schitterend volgens de gedeputeerde. Er waren reeds verhalen die verteld 

werden in de Westhoek en iemand die rondleidingen gaf. Dit leefde reeds, maar door dit leaderproject 

werd hier een extra boost en dimensie aan gegeven. Zo zijn er heel veel zaken die op bepaalde streken 

reeds gebeuren en ook in een ander streek weer kunnen ingeput worden, aldus de heer Naeyaert.  

Het oprichten van een dorpenplatform en het maximaal gebruiken van de instrumenten die reeds 

bestaan, zouden moeten tot een toekomst voor dorpen leiden in West-Vlaanderen. Een beetje 

tegengewicht tegen de torens van de Vlaamse bouwmeester. De gedeputeerde vindt evenwel dat veel 

dorpen alles willen in hun dorp: een industrieterrein, veel woningen en bovendien de eigenheid van het 

dorp bewaren. Dit is moeilijk zegt de gedeputeerde. Men moet zoeken naar de eigenheid en soms durven 

zeggen het low profil te gaan houden door de rust te gaan zoeken. 

De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, wenst in te pikken. Het raadslid had een vraag die eigenlijk 

bestemd is voor gedeputeerde Jean de Bethune. De heer Lodewyckx verwijst naar de mogelijke aankoop 

van winkelpanden in deze dorpen. Hoe zullen de plannen omtrent de dorpsontwikkeling die hierboven 

werden uiteengezet door gedeputeerde Naeyaert met de aankoop van winkelpanden samenlopen, vraagt 

het raadslid. 

De voorzitter onderbreekt de heer Lodewyckx en zegt dat zijn vraag binnen het bevoegdheidsdomein van 

gedeputeerde Bethune behoort en deze vraag morgen aan de gedeputeerde kan worden gesteld.  

De heer Reddy De Mey, Vlaamse Belang-raadslid, zegt in één van de nota’s gelezen te hebben dat één 

van de zwakke punten die men meemaakt wat betreft het wereldburgerschap en de taskforce voor 

vluchtelingen, het gebrek aan belangstelling is, zelfs een tegenkanting, van vooral kleine dorpen. Het 

raadslid hoort graag van de gedeputeerde dat er geld van onder meer Europa en de provincie gebruikt 

wordt voor het helpen groeien en moderniseren van dorpen. Als de bevolking van een dorp plots te 

horen krijgt dat een vluchtelingencentrum naast hun deur komt, dan zal dit gevolgen hebben voor dit 

dorp volgens de heer Demey.  Hij vraagt als de provincie met haar middelen een rol kan spelen in het 

geven van kennissteun opdat dergelijke zaken niet zouden gebeuren. Het raadslid is van mening dat de 

West-Vlaamse dorpen hun eigenheid moeten bewaren.  

De voorzitter zegt geen debatten te willen voeren, de tussenkomsten gaan over het plattelandsbeleid en 

dorpenbeleid. Het voeren van debatten over asielcentra hoort hier op dit moment niet thuis, aldus de 

voorzitter. 

De heer Simon Bekaert, S.pa-raadslid, uit zijn bezorgdheid omtrent de vraag van de heer De Mey. 

 Bevoegdheid vergunningen. 

Er zijn geen vragen omtrent deze bevoegdheid. 



- Beleidsdoelstelling 4: kennisexpertise en onderzoekservaring van de provincie. 

De vraag van de heer Dumarey omtrent de kennisplatformen werd reeds beantwoord. 

- Beleidsdoelstelling 5.  

Er zijn geen vragen omtrent deze beleidsdoestelling. 

- Beleidsdoestelling 6: efficiënt en effectief besturen  

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, heeft een vraag over vaderlandslievende verenigingen. Het 

raadslid citeert zijn allereerste schriftelijke vraag die hij over dit onderwerp stelde in de vorige 

legislatuur: “hoe komt men tot de bedragen toegekend aan deze verenigingen, is er een objectieve basis 

hiertoe, waarop is de toekenning van deze bedragen gebaseerd?” De heer Tavernier verwijst hierbij naar 

één zin uit het antwoord dat hij toen kreeg: “verenigingen die een extra activiteit plannen boven op hun 

normale werking, blijken vertrouwd genoeg met de werking van de provincie en geven de deputatie en of 

de administratie soms een seintje om een extra dotaties aan te vragen”. Vrij vertaald door de heer 

Tavernier: hoe langer uw arm, hoe meer geld je krijgt. Door de aandacht voor de verschillende soorten 

van dergelijke subsidies en al enkele keren te vragen naar de objectieve basis voor de toekenning ervan, 

heeft het raadslid toch reeds enkele zaken kunnen bereiken. Hij verwijst hierbij naar de vorige legislatuur 

waarbij ze een discrepantie was tussen Tuinhier die een vrij royale subsidie kreeg en Het Velt die 

helemaal niets kreeg. Deze discrepantie werd het jaar nadien door de gedeputeerde recht gezet. Het 

raadslid verwijst naar een ander antwoord op een schriftelijk vraag omtrent dit onderwerp: “er was één 

vereniging die wat meer geld vroeg, waardoor aan alle verschillende verenigingen een beetje meer werd 

gegeven”. Dat is alvast een pluspunt vindt het raadslid en een meer objectieve beoordeling. De 

doelstelling hiertoe was de verenigingen op gelijke hoogte te laten komen. Wat is de definitie van op 

gelijke hoogte komen vraagt de heer Tavernier. Hij verwijst hierbij naar bedragen die variëren tussen de 

500 en 1.000 euro. Een bijkomend bedrag varieert tussen 125 euro en 250 euro. 

De heer Naeyaert antwoordt dat het hier over kleine bedragen gaat voor verenigingen die inderdaad ooit 

subsidies hebben gekregen. Er was een vraag naar verhoging van deze subsidies en de provincie heeft 

de andere subsidies ook evenredig verhoogd. De gedeputeerde zegt dat voor de toekenning van deze 

gelden een reglement kan opgemaakt worden, met allerlei objectieve en relevante criteria om tot een 

gelijkschakeling bij de toekenning te komen. Men kan hierover ganse debatten opzetten zegt de heer 

Naeyaert. Maar het gaat over zeer kleine bedragen, waardoor de gedeputeerde van mening is dat 

hiervoor geen specifiek reglement met allerlei verschillende parameters moet worden opgemaakt. Hij 

heeft sympathie voor wat deze verenigingen doen en blijft bij de uitleg dat de bedragen voor de 

verschillende verenigingen evenredig werden verhoogd.  

De heer Tavernier zegt ermee akkoord te zijn dat het voor dit soort bedragen en voor deze verenigingen 

niet zinvol is een volledig reglement uit te schrijven. Maar hij blijft bij zijn vaststelling dat er geen 

objectieve basis is bij het toekennen van de gelden. In de praktijk is het zo dat wie de grootste receptie 

geeft het meeste geld krijgt, aldus de heer Tavernier. Het enige wat de vereniging moet doen om 

subsidie voor het jaar nadien aan te vragen, is bewijzen dat geld werd uitgegeven. Dat is niet moeilijk 

om aan te tonen zegt de heer Tavernier en is een element dat hem nog steeds stoort. Ondanks het feit 

dat het over bescheiden bedragen gaat en hij niet betwist dat de verenigingen mooi werk leveren, vindt 

hij het niet logisch dat wie het meest en makkelijkst geld uitgeeft, het meest geld krijgt.  

De heer Naeyaert zegt dat hij de heer Tavernier gelijk heeft, maar het niet opportuun vindt om hiervoor 

een reglement op te stellen.  

De heer Dumarey, verwijst in zijn tussenkomst naar de verzekeringsportefeuille van de provincie. Hij 

verwijst hierbij naar een vraag van mevrouw Elke Carette tijdens de vorige budgetbesprekingen. Het 

antwoord was toen dat deze vraag ging worden meegenomen.  De vraag van de heer Dumarey luidt als 

dit effectief in het budget werd meegenomen en wat de financiële consequenties daarbij zijn. 

De heer Naeyaert antwoordt dat er periodiek wordt geëvalueerd, het overzicht van de contracten wordt 

bijgehouden en de personeelsopvolging voor deze dossiers is verzekerd. Op regelmatige tijdstippen is er 

overleg met de verzekeringsinspecteur en om de drie jaar wordt de portefeuille geëvalueerd. Hetgeen in 

het verleden reeds aanleiding gaf tot toekenningen van kortingen op verzekeringspremies. De 

gedeputeerde geeft aan dat dit het antwoord is dat hij op korte tijd heeft verzameld. Hij deelt mee in de 

toekomst eventueel diepgaandere gesprekken met de betrokken dienst over dit topic te zullen voeren. 

Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, zegt dat voor de financiële engagementen met de vzw Unie-K 

enkel uitgaven worden ingeschreven op het budget. Zij verwijst hierbij naar de gesprekken die hierover 

reeds in de commissie werden gevoerd. Naar mening van de Groen-fractie moeten ook inkomsten 

voorzien worden die via Vipa zouden komen. Mevrouw Schotte wijst hierbij op de  regeling van Vipa die 

ondertussen is veranderd. Deze Vipa-middelen zouden nu komen via de werkingsmiddelen van de vzw 



Unie-K. Sowieso zullen deze middelen toch naar de provincie moeten terugvloeien, waardoor haar fractie 

het vreemd vindt dat er nul inkomsten werden voorzien, aldus mevrouw Schotte. 

De heer Jan Van Meirhaeghe, N-VA-raadslid, heeft een vraag over het project EAT van vzw Uniek-K.  Zijn 

fractie heeft een vraag gesteld over de uitgaven van Unie-K. In het antwoord staat dat de uitgaven 

dienen voor de terugbetaling van kapitaal en interesten van de lening voor werken die in uitvoering zijn. 

Eén van deze werken is de EAT, de fameuze hippotherapie die in de vorige legislatuur zeer dikwijls aan 

bod is gekomen, aldus het raadslid. In de vorige legislatuur stond dit project nog in de steigers en werd 

een bedrag van drie miljoen euro voorzien. De heer Van Meirhaeghe heeft de cijfers opgevraagd en 

intussen werden reeds vier schijven opgenomen en is er nog een saldo van 1,6 miljoen euro. In de 

uitgaven in het budget worden een aantal bedragen gezien die van 2020 tot 2025 dalen. De heer Van 

Meirhaeghe veronderstelt dat dit de aflossing van de interesten is of van het openstaand kapitaal. Hij 

vraagt waar de drie miljoen euro voor dit project naartoe is of waar het terug te vinden is. Een tweede 

vraag luidt hoe ver dit project intussen staat, aangezien reeds fondsen werden opgenomen, aldus de 

heer Van Meirhaeghe. 

De gedeputeerde zegt dat het project EAT gestart is, de manege wordt op dit ogenblik gebouwd. Hij 

verwacht in het voorjaar de opening van het hippotherapeutisch centrum in Unie-K. Voor dit project werd 

drie miljoen euro voorzien. Deze middelen worden geleidelijk aan opgevraagd. De gedeputeerde zegt dat 

hij niet weet  over welke bedragen de heer Van Meirhaeghe het precies heeft in zijn vraagstelling, maar 

in het budget staan veel meer middelen die nog voor uniek worden terug betaald. Dit omdat er nog heel 

wat leningen uit het verleden zijn waar ook nog de leningslast van het kapitaal plus interesten voor 

worden terug betaald. In de vorige legislatuur werd een laatste oefening gemaakt zegt de gedeputeerde. 

De middelen zijn toen niet verevend geworden door Vlaanderen. Het ging over zes miljoen euro, zijnde 

het kapitaal plus interesten voor de investering in het therapeutisch zwembad en de woonfunctie. 

Anderzijds is er drie miljoen voor het hippotherapeutisch centrum.  

Wat de woonunits betreft heeft de gedeputeerde reeds in de commissie uitleg gegeven. In eerste 

instantie wou men gaan renoveren maar het is wellicht interessanter om op de site voor een nieuwbouw 

te gaan, aldus de gedeputeerde. Daardoor loopt de realisatie van het project vertraging op. Naargelang 

de verdere realisatie van de woonunits op de site zullen deze middelen worden opgenomen. Er zijn reeds 

wat middelen opgenomen voor het zwembad en het centraal gebouw (met aantal woonunits) dat nu in 

renovatie is. 

De heer Van Meirhaeghe herhaalt opnieuw zijn vraag waar het budget van drie miljoen euro voor 

gebruikt werd en verwijst naar een saldo van 1,6 miljoen euro. Bij de vorige budgetbesprekingen moest 

men deze middelen gaan zoeken onder Sport of nog ergens anders. Het raadslid zegt het zelf niet meer 

te weten wegens verschillende verschuivingen. De cijfers over de fondsen die in het schriftelijke 

antwoord staan, hebben betrekking op de terugbetaling van het kapitaal en de intresten.  Het raadslid 

vraag evenwel waar de rest van deze drie miljoen euro terug te vinden is. 

De gedeputeerde antwoordt dat hij dit zal opzoeken.  

Op de tussenkomst van mevrouw Schotte antwoordt de gedeputeerde dat het systeem omtrent Vipa 

inderdaad veranderd is. De gedeputeerd gaat er vanuit dat bij bedragen die ingeschreven zijn als 

uitgaven, men aftrekt wat er binnen komt van Vipa en vervolgens het saldo uitbetaalt. Er hoeven dus 

geen inkomsten worden voorzien. Deze komen immers niet toe bij de provincie, maar bij de vzw Unie-K, 

verduidelijkt de gedeputeerde. Er zijn geen inkomsten bij de provincie. Daar gaat de gedeputeerde van 

uit, dus de provincie zal alleen het saldo dat niet via Vipa binnenkomt gaan financieren. Het gaat om een 

nieuw systeem zegt de heer Naeyaert. Een systeem waarbij men een bedrag krijgt die ook voor de 

toekomst de investeringen moet dekken. De gedeputeerde deelt mee dat met de diensten van de 

provincie en met Unie-K moet besproken worden hoe dit in de toekomst zal worden verrekend. 

Mevrouw Schotte zegt dat zij dat in het verleden blijkbaar niet goed heeft begrepen. Zij dacht dat een 

aantal gelden leningen waren aan Unie-K en Unie-K met het geld van Vipa zou terug betalen aan 

provincie. 

De heer Naeyaert geeft aan dat Unie-K leningen aangaat en de provincie die aan Unie-K betaalt (wat 

Unie-K niet van Vipa ontvangt). Het zou gek zijn om aan Unie-K te gaan betalen wat de vzw van Vipa 

kan krijgen, aldus de gedeputeerde. 

Mevrouw Schotte  stelt zichtzelf de vraag hoe de provincie reeds  kan weten wat van middelen aan Unie-

K moet worden gegeven, zonder dat men weet wat van Vipa zal worden gekregen. Zij veronderstelt dat 

de vzw nu het maximale van de bouw wil realiseren. Daar moet dan een  stuk van terug komen of 

anders begrijpt zij het niet goed, aldus het raadslid. 



De gedeputeerde verduidelijkt dat de toepassing van de nieuwe regeling op de overeenkomst van 

indertijd nog van naderbij moet onderzocht worden.  Er zal wat werk aan zijn om een goede manier van 

hoe hiermee om te gaan te vinden. 

De gedeputeerde geeft aan dat de bedragen die van Vipa komen, niet door de provincie zullen worden 

betaald. Dat moet ergens in de aftrek zitten. 

Mevrouw Schotte zegt dat de kost voor de bouw al betaald is door de lening van de provincie. Wat van 

Vipa komt gaat dan gewoon in de werking, denkt mevrouw Schotte.  

De gedeputeerde verwijst naar een uitgebreide behandeling van dit topic in de commissie. Hij deelt mee 

het allemaal technisch uit te zullen zoeken.  

De heer Tavernier zegt dat het geen probleem is dat de gedeputeerde niet onmiddellijk kan antwoorden. 

Maar hij stelt voor dat de raadsleden toch vrij snel een antwoord zouden kunnen krijgen.  

De heer Naeyaert antwoordt dat voor het laatste aspect van de vraag hoe men in de toekomst met de 

nieuwe regeling zal omgaan, de tijd moet genomen worden.  

De heer Tavernier heeft een vraag over de financiering van de fracties en partijen in Vlaanderen. Het 

systeem van subsidies aan politieke partijen en fracties is reeds aan bod gekomen bij de aanpassingen 

aan het reglement. Toen werd in de provincieraad vernomen dat er een besparing van 20% is bij de 

gelden die naar de partijen gaan. Er is een besparing van 10% voor de middelen die naar de fracties 

gaan. De heer Tavernier deelt ook mee dat toen werd gezegd dat binnen de VVP of met de andere 

provincies, de afspraak werd gemaakt om allemaal op dezelfde manier te werken. Het raadslid hoort nu 

uit contacten met andere provincies dat dit bij minstens één provincie niet het geval is. Hij vraagt naar 

de reden hiervoor. Blijkbaar zou er dan toch geen afspraak tussen alle provincies zijn, aldus de heer 

Tavernier. 

De gedeputeerde licht toe dat in het bureau over alle partijen heen, werd afgesproken om op deze 

manier te werken. De gedeputeerde heeft toen een overzicht gegeven over de verschillende provincies 

en de systemen die in de verschillende provincies bestonden. De financiering varieert inderdaad per 

provincie. Echter is er geen provincie die de financiering halveert omwille van de halvering van het aantal 

raadsleden. De gedeputeerde zegt dat in het bureau over alle partijgrenzen heen een consensus werd 

bereikt en op deze basis werd dan ook het reglement goedgekeurd.  

De heer Tavernier, vraagt of de gedeputeerde spreekt over het bureau van deze provincieraad of het 

bureau van VVP. 

De gedeputeerde antwoordt dat het gaat over het bureau van de raad. 

De heer Tavernier stelt zichzelf de vraag als hij het dan verkeerd voor heeft als over de provinciegrenzen 

heen deze besparingspercentages werden afgesproken. Dat werd enkele provincieraden geleden zo 

gecommuniceerd volgens het raadslid. 

De gedeputeerde zegt dat bij de toekenning van de middelen overal een reductie werd toegepast. Bij de 

ene is er meer reductie in geld, maar komt er dan een personeelslid per gedeputeerde bij om rond de 

fractie te werken. De reductie is overal van gelijke orde als alles in rekening wordt gebracht. De 

gedeputeerde heeft dit toegelicht op het bureau van deze provincieraad, waarna men tot een consensus 

is gekomen.  

De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, stelt een vraag over de visserij. Het raadslid verbaast er zich over 

dat visserij en alles wat er rond hangt, verloren staat onder beleidsdoelstelling zes tussen de 

kerkfabrieken en de communicatiekosten in. In de toelichting werd hierover gezegd dat dit een restant is 

van gebiedsgerichte werking dat niet op een andere manier werd geïntegreerd. Visserij hoort wat het 

raadslid betreft meer thuis onder beleidsdoelstelling twee, de ondernemende provincie die duurzaam 

ontwikkelt. De heer Aernoudt is van mening dat de nog overblijvende vissers zeer ondernemend zijn en 

duurzame ontwikkeling in de sector zeer belangrijk is. De heer Aernoudt verwijst naar de antwoorden op 

de door hem gestelde vragen in de commissie en vat deze als volgt samen: er wordt rond visserij voort 

gegaan op wat in de vorige legislatuur rond visserij werd gedaan. Hij verwijst hierbij naar projecten rond 

veiligheid voor vissers en dergelijke meer uit de vorige legislatuur. De heer Aernoudt interpreteert dat als 

er vanuit Europa andere mogelijkheden komen qua subsidies de provincie daarop in kan spelen. Het 

raadslid wenst te weten als dit een goede samenvatting is van de plannen van de gedeputeerde rond 

visserij.  

Op de vraag hoe visserij bij de gebiedsgerichte werking is terecht gekomen antwoordt de gedeputeerde 

dat te maken heeft met een vorige periode waarin de werking van de provincie vooral in een plaatselijke 

groep asvier-projecten gebeurde. Zoals er een leadergebied is rond plattelandsgebied, was er bij de 

provincie ook een asvier-werking waar de vissersgemeenschap werd samen werd gebracht in een 

plaatselijke groep. In deze groep konden in het kader van het Europese programma allerlei innovatieve 

projecten rond visserij worden ingediend om een stuk vernieuwing in de visserij te brengen. Vandaar dat 



de visserij in de gebiedsgerichte werking was terecht gekomen en het personeel ook daar was 

ingeschreven. De gedeputeerde is van mening dat bij een herorganisatie inderdaad kan nagedacht 

worden over deze plaats van de visserij. De gedeputeerde geeft de heer Aernoudt gelijk waar bij stelt dat 

het visserij in eerste instantie effectief om ondernemen gaat. De provinciale werking rond visserij is 

inderdaad niet groot zegt de gedeputeerde. Dit omdat er reeds heel veel middelen rond visserij zijn. De 

gedeputeerde verwijst hierbij naar de Vlaamse en Europese middelen. Volgens de heer Naeyaert moet 

ook de provincie niet ook nog heel wat middelen rond visserij voorzien. De gedeputeerde geeft als 

voorbeeld wat de provincie rond visserij doet, een reglement dat rond modernisering van boten een 

aantal dingen kan gaan subsidiëren. Er wordt echter vastgesteld dat men veel sneller beroep doet op de 

middelen die bereikbaar zijn binnen het Europees fonds voor visserij en maritieme zaken, dan op de 

provinciale middelen. De heer Frans Coussement van het provinciaal personeel, wijst de personen de 

weg naar de meest interessante subsidie tussen alle subsidie instrumenten. Naar de toekomst toe zou er 

wel weer een asvier-werking kunnen ontstaan met budget van Vlaanderen en Europa waarin een 

plaatselijke groep van de verschillende partners in de visserijsector in West-Vlaanderen wordt opgericht 

en innovatieve projecten rond visserij worden uitgewerkt. De gedeputeerde kan hier echter niet op 

vooruit lopen, want dit moet nog uitgewerkt worden op het Vlaamse en Europese niveau. Dergelijk 

onderhandelingen over wat voor soort instrumenten men kan gebruiken om rond visserij innovatief te 

gaan werken duren altijd lang, aldus de heer Naeyaert. De tendens zou zijn dat er opnieuw een soort 

leaderwerking voor de visserijgemeenschap zou ontstaan in de toekomst. Als dit het geval is dat gaat de 

provincie het aanbod doen om daar een rol in te spelen om vanuit de provincie als een soort van 

matchmaker de middelen te gaan toewijzen en ook de begeleiding te doen van die plaatselijke groep die 

daarbij ontstaat.  

De gedeputeerde vindt het project “Een zee van smaak” een mooie project. Via dit project worden alle 

soorten zaken die aan de kust rond visserij gebeuren gebundeld. De gedeputeerde geeft aan over wat 

middelen te beschikken en te moeten zoeken hoe dit project “Een zee van smaak” dat twee of drie jaar 

zal lopen, een permanente werking wordt rond visserij. De begeleiding die de provincie inhoudelijk doet 

rond het vistraject vindt de gedeputeerde ook heel belangrijk. De gedeputeerde is van mening dat hij 

voor een stuk mee heeft gestuurd dat men vanuit de visserij zou instappen op projecten rond 

verduurzaming. Het gaat immers om een groep van bevolking die niet het meest geneigd is om in allerlei 

projecten rond ecologie te gaan meestappen. De gedeputeerde verwijst hierbij graag naar de rol van 

Frans Cousement dat het gelukt is om de reders mee te krijgen in het project Valduvis en het 

vervolgtraject hierop. Op het niveau van de boot kan men een soort duurzaamheidslabel of evaluatie 

krijgen. Dat is niet zo evident met de boomkor, want de boomkor staat onder strenge kritiek zoals onder 

meer niet goed te zijn voor de bodemberoering. Duurzaamheid is meer dan bodemberoering en omvat 

ook sociale en economische aspecten verduidelijkt de gedeputeerde. Men heeft tijd nodig om zich aan te 

passen. Er zijn heel wat aanpassingen gebeurd rond boomkor en rond het minder creëren van 

bodemberoering door boten. Deze aanpassingen zijn verwerkt in dit soort duurzaamheidslabel per boot. 

De gedeputeerde zegt hier in de toekomst verder op in te willen zetten. Dit is mogelijk als de provincie 

dit traject samen met de Vlaamse overheid, met ILVO en met hopelijk ook Natuurpunt of VMF mag 

lopen. De gedeputeerde vindt de insteek van een natuurvereniging belangrijk zodat het evenwicht tussen 

alle verschillende aspecten van duurzaamheid kan worden bewaakt. Dit komt ook de geloofwaardigheid 

van de samenwerking ten goede. Het ideale doel voor de gedeputeerde was om naar een MSC-label te 

komen. Naar verkoop toe is dit het meest interessante zegt de heer Naeyaert, aangezien de warenhuizen 

bij voorkeur vis op de markt met degelijk label willen brengen. De weg naar dergelijk MSC-label was 

echter te moeilijk, deelt de gedeputeerde mee. Er is een studie gebeurd naar de haalbaarheid van zo’n 

label, maar op dat moment was het niet haalbaar binnen de visserij. Men is echter op zoek naar een 

alternatief, waardoor dit MSC-label opnieuw ter sprake kan komen.  

Er gebeurt heel wat binnen de visserij zegt de gedeputeerde, maar de hoofdmoot van de middelen zit bij 

Vlaanderen en Europa. De provincie gaat mee in deze flow. Rond de recreatieve visserij heeft de 

provincie ook onderzoek gedaan. Er werden ook pogingen gedaan om kleinere boten, een soort 

alternatief segment van kustvisserij, te ontwikkelen. Deze ontwikkelingen stuiten voorlopig op normen 

rond veiligheid, normen omtrent de hoeveelheid bemanning aan boord moet zijn en welke opleiding men 

moet gevolgd hebben. Enerzijds zouden er voor kleinere boten nieuwe openingen moeten zijn om in de 

professionele visserij te gaan mee investeren, maar anderzijds moet de veiligheid van de visserij ook 

gegarandeerd worden, aldus de heer Naeyaert. De gedeputeerde verwijst naar Nederland, waar met één 

man aan boord wordt gevist. Dit zorgt inderdaad voor een lagere kostprijs. Maar is het wel opportuun om 

iemand alleen op zee te laten vertrekken met een kleine boot vraagt de heer Naeyaert zich af. Dat zijn 



moeilijke vraagstukken, waarbij Frans Coussement voor een stuk de discussie met mobiliteit op federaal 

niveau voert.  

De gedeputeerde zegt ook al veel gehoord te hebben dat men met een simulator gingen rondzeilen. Men 

kijkt nu toch opnieuw naar andere formules van aanbestedingen. De provincie zit daar niet in de lead, de 

VDAB doet deze oefening.  

De visserij is een sector waar provincie een beperkte rol in speelt besluit de gedeputeerde. Waar de 

provincie dit kan oefent ze invloed uit, zet zij personeel in dat dan door Europa en Vlaanderen wordt 

terug betaald. Ook inzake de kustvisserij doet de provincie een aantal dingen die volgens de 

gedeputeerde een meerwaarde hebben en waar de provincie in de toekomst misschien nog meer op kan 

inzetten. Indien er een nieuwe plaatselijke groep zou ontstaan rond visserij meent de gedeputeerde dat 

de rol van de provincie opnieuw duidelijker naar boven zal komen. Hij verwijst ook naar de periode 

waarin Stephanie Maes er in slaagde om allerlei innovatieve projecten samen met de vissers en reders 

op poten te zetten binnen het kader van de asvier van het Europees programma. De gedeputeerde zou 

mevrouw Maes graag binnen halen in de provincie als personeelslid, maar ze blijft liever zelfstandig als 

projectmakelaar.  

Het valt de heer Aernoudt op dat de gedeputeerde in dit verhaal de provincie als kennispartner heel erg 

in de picture zet. Hij verwijst hierbij naar het werk van de heer Frans Coussement. Daarnaast verwijst hij 

naar een provinciaal reglement rond visserij dat subsidies geeft, maar waar nauwelijks gebruik van wordt 

gemaakt volgens de cijfers van de rekening. Het raadslid vindt dat keuzes moeten durven worden 

gemaakt. 

De heer De Mey komt tussen met verschillende vragen. Wat de tussenkomst van de scheepsjongeren, de 

opleiding en de simulator betreft deelt de heer De Mey mee dat daar een oplossing voor is. Als men de 

vissers daar naar toe wil brengen, dan denkt de heer De Mey dat gemikt moet worden op het aantrekken 

van jongeren. Deze jongeren zien in de simulator dan misschien iets dat voor hen attractief is. De 

simulator kan levensreddend zijn. Via een promotie kunnen de jongeren worden gestimuleerd. Op die 

manier kunnen ook diegenen die weerhoudend zijn tegenover het moderniseren van opleidingen, via 

deze jongeren mee worden getrokken. 

De heer De Mey verwijst naar wat de gedeputeerde heeft gesteld: nieuwe visserijbeleid betekent 

samenwerken met Europa en Vlaanderen. De provincieraad en zeker de deputatie moeten achter de 

vinnen van Europa en Vlaanderen zitten, meent de heer De Mey. De opportuniteiten die Europa en 

Vlaanderen aanbieden moeten door de provincie worden opgenomen. De heer De Mey geeft graag enkele 

voorbeelden. Hij verwijst naar de uitspraak van de gedeputeerde over de 600 kleine bootjes. Met de 

betrokken dienst werd een taskforce gemaakt die bestond uit het nemen van foto’s van op de 

strekdammen met verrekijkers. Dit om na te gaan als deze bootjes voldoen aan de huidige 

kwaliteitsnormen en veiligheidsnormen. De heer De Mey vraagt aan de gedeputeerde om deze praktijk 

voort te zetten, vooral voor de kleine bootjes uit Nieuwpoort. Aan de boten die voldoen kan eventueel 

een vervolg worden gegeven in de vorm van een attest voor deze boten en een sanctionering of 

beloning. Deze kleine boten zorgen immers voor een niet onbelangrijk aandeel van aanvoer van vis zegt 

het raadslid.  

Een volgende aspect dat de gedeputeerde naar voor bracht en waarnaar het raadslid verwijst is de 

ecologie, het afval. Op dat vlak worden in de visserij inspanningen geleverd zegt de heer De Mey. Er zijn 

68 vaartuigen waarvan er zes worden beloond met een t-shirt met een West-Vlaamse spreuk op gedrukt, 

dit omdat zij het nieuwe systeem van afvalverbruik toepassen. De heer De Mey licht dit systeem toe. Zes 

van de 68 boten (10 %) gooien het afval niet meer overboord. Die boten hebben speciaal ontwikkelde 

zakken mee. In deze zakken wordt alle afval gegooid, inclusief olieresten. Dit afval wordt meegevoerd 

waarna op de kade een keten van selectie gebeurt. De ecologische impact is op die manier zeer groot. 

De heer De Mey zou vragen om dit systeem desnoods te verplichten of er in ieder geval vaart achter te 

zetten, dit gelet ook op de enorme inzet die reeds door deze zes boten gebeurt. 

De heer De Mey gaat over naar de oplossing rond de Europese gelden. Het gaat goed in de visserij en 

het raadslid zegt verbaasd te zijn te moeten lezen dat er na achttien jaar drie nieuwe boten worden 

gebouwd. Deze boten zullen groter zijn en meer kunnen vangen. Er wordt ook al voor een stuk 

geanticipeerd op De Brexit. Dan is men gewapend om ook in andere wateren te vissen. Het gekke 

volgens de heer De Mey is dat Europa geen cent uitgeeft voor deze nieuwbouw. Maar de vissers zijn wel 

slim, de uitbreiding van de cargo/romp van de boot laten zij immers doen op eigen kosten van de reders, 

aldus de heer De Mey. Hiervoor geeft Europa immers geen subsidie. Europa stelde een quota in voege op 

het vangen van vis, en door deze grotere boten zouden alle inspanningen op vlak van quota verloren 

gaan volgens Europa. Maar als de reders vragen om de boot te moderniseren op gebied van veiligheid, 



hygiëne, inrichting en comfort voor de bemanning, dan subsidieert Europa wel, zegt het raadslid. De 

heer De Mey vraagt hier naar een opvolging vanuit de provincie.  

Vervolgens heeft het raadslid het in zijn tussenkomst over Ovis, dit is een ondernemingsfonds voor 

visserij in transitie. De gedeputeerde is voorzitter van Ovis. Deze transitie betekent dat Ovis samen met 

de vakbonden, de Belgische overheid en de Vlaamse overheid over meer dan twee miljoen euro beschikt 

voor een verbetering van de loontrekkenden, zijnde de vissers en de zelfstandigen (de reders). Dit geld 

zit op dit ogenblik nog steeds bij de Belgische minister van werk zegt de heer De Mey. Hij vraagt aan de 

gedeputeerde om een inspanning te leveren om deze gelden te krijgen.  

Wat betreft de andere subsidiëringen denkt het raadslid dat de gedeputeerde met aanlanding bedoelt dat 

de schepen naar de havens in West-Vlaanderen komen en daar dan ook hun vis lossen. De heer De Mey 

licht toe dat 80 % van de vis niet meer naar de haven van Oostende of Zeebrugge wordt gebracht. De 

vissers sparen immers centen uit door de vis in de dichtstbijzijnde haven waar ze vissen te lossen en dan 

per vrachtwagen naar Oostende of Zeebrugge te brengen.  Dan komt de steun van de verenging Ovis te 

pas, want deze steun zorgt ervoor dat de bemanning afgelost kan worden zodanig dat de viskotter kan 

blijven vissen. De kosten hiervoor zouden kunnen betaald worden door dat fonds, aldus de heer De Mey. 

Voor de reder zelf is dat een enorme besparing op de kost van de brandstof. 

De heer De Mey had in de planning gezien dat 1.800 euro was voorzien voor de traditionele 

vissersschulden. Deze vindt hij niet meer terug. Volgens het raadslid ligt dit gevoelig, want tezelfdertijd 

met het wegvallen van deze subsidie voor die vissersschulden die eerder symbolisch is, zijn ook de 

morele begeleidingen gestopt. De aalmoezenier is met pensioen gegaan en niet vervangen. Een vrijzinnig 

consulent is ook niet meer aangesteld. De heer De Mey zegt als journalist veel triestige momenten te 

hebben meegemaakt in de visserij. De aalmoezenier of consultent bleek in deze situaties een nodige 

vertrouwenspersoon te zijn. De heer De Mey vraagt als binnen het provinciale budget of via tussenkomst 

van de gedeputeerde bij de Vlaamse overheid of bij een Europese instantie, de vertrouwenspersoon weer 

in stand wordt gebracht en behouden kan worden. 

De heer De Mey gaat over naar een laatste bemerking over de visgronden en Europa. De nieuwe schepen 

zijn op die manier gemaakt dat zij al rekenen op de Brexit zegt de heer De Mey. De discussie over de 

Brexit wil het raadslid niet aangaan, maar hij vindt hier toch een aandachtspunt voor de provincie in 

terug. Europa zal de visgronden verdelen, zegt het raadslid. De heer De Mey heeft hierbij wat schrik voor 

de positie van België tegenover de Britten. Het raadslid stelt hierbij dan ook voor gebruik te maken van 

een oud privilege van de visserij. De heer De Mey zegt te weten dat dit stof is voor de Vlaamse minister 

van visserij, voor Buitenlandse zaken en voor Europa, maar vanuit de provincie West-Vlaanderen vraagt 

het raadslid om gebruik te maken van een privilege. Dit betreft een document van 1666 van Karel II 

waarin wordt bepaald dat vijftig Brugse vissers voor altijd rond de Engelse wateren mogen vissen. Dit 

werd door de Engelsen nog steeds niet tegengesproken ook al leidt het soms tot discussies. Dat is een 

wapen die de provincie heeft bij de Brexit volgens de heer De Mey en dan ook gebruikt moet worden.  

De heer De Mey vat samen dat de visserij een kleine industrie is. Hij heeft proberen aan te tonen dat op 

vlak van duurzaamheid en inspanningen qua milieu en tewerkstelling, door de provincie met ook 

Europese centen en Vlaamse centen inspanningen worden geleverd. Het is niet de provincie die het 

allemaal moet betalen, het is de provincie die aan de vinnen moet trekken van de Europese instanties. 

De heer De Mey rekent er op dat dit zal gebeurden en resultaten worden gezien. 

De heer Naeyaert verwijst bij de vraag over de scheepsjongeren naar een eerder antwoord dat door hem 

werd gegeven.  

Ovis is een werkgevers- en werknemersorganisatie die de gedeputeerde als voorzitter heeft aangeduid. 

Vanuit het vissersfonds wordt op jaarbasis twee miljoen euro ter beschikking gesteld voor allerlei 

innovatieve projecten die ten goede komen voor werkgevers en werknemers in visserij. Een 

containertekst werd samen opgemaakt, die nu ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Europese 

commissie. Als deze goedkeuring er komt, kunnen deze middelen besteed worden als alle partner in Ovis 

hiermee akkoord zijn, aldus de gedeputeerde. Deze middelen kunnen onder meer gaan naar innovatie, 

ILVO kan gebruik maken van de middelen, naar de uitdaging van diversificatie, naar het zoeken van 

andere visgronden in het kader van de Brexit enzovoort. De gedeputeerde wil duidelijk maken dat hij 

aangeduid werd als voorzitter van Ovis omwille van zijn netwerk, maar het geen provinciaal beleid als 

zodanig is dat hij in Ovis zal uitvoeren. Door zijn aanstelling als voorzitter is Ovis in gang gekomen. 

Alleen moet nog fiat gekregen worden van de Europese commissie om met deze middelen aan de slag te 

kunnen.  

De heer Naeyaert gaat over naar de tussenkomst met betrekking tot de verwerking van het afval. Er 

worden sweaters ter beschikking gesteld met een West-Vlaamse Spreuk. Dit om de vissers te 

sensibiliseren hun afval niet overboord te gooien, maar bij te houden. De gedeputeerde zegt dat er 



tussen kerst en nieuw een samenkomst is met elf vissersboten om rond sensibilisering bij afval op zee te 

werken. Misschien zit hier ook wat economie in, aldus de gedeputeerde. 

Wat betreft de vraag omtrent het recreatieve verwijst de gedeputeerde naar zijn antwoord op de vraag 

van de heer Aernoudt. Daar zitten misschien wel kansen in, maar het niet simpel de juiste weg te vinden 

om in het professionele te treden, aldus de gedeputeerde.  

Voor het stimuleren van het gebruik van de vaartstimulator werden middelen voorzien zegt de 

gedeputeerde. Er is sprake om het volgen van een safety opleiding voor vissers verplicht te maken.  

Tenslotte zegt de gedeputeerde dat Europa inderdaad niet van plan is om de nieuwe boten te gaan 

subsidiëren. Europa laat toe dat deze nieuwe boten worden gerealiseerd, maar dit zonder subsidies, want 

in andere landen gebeurt dit ook zonder subsidies. De Belgen hebben hier evenwel een oplossing voor 

gevonden: de casco wordt niet gesubsidieerd door Europa, maar de optuiging en de verschillende 

aspecten die te maken hebben met veiligheid en comfort worden wel voor een stuk gesubsidieerd. De 

gedeputeerde vindt dit terecht, het is immers zot om met de oude boten verder te varen. Er wordt naar 

een oplossing gezocht. De gedeputeerde denkt niet dat het zal lukken om alsnog voor de realisatie van 

de nieuwe boten subsidies te krijgen van Europa. Europa heeft dit elegant opgelost door de optuiging 

van de boot, die veel geld kost, dan wel te subsidiëren.  

De heer Kristof Pillaert, N-VA-raadslid, heeft een vraag bij de bijdrage voor Focus-Wtv, zijnde 418.000 

euro. De heer Pillaert merkt dat op dat de zender naar aanleiding van een persconferentie in de huidige 

legislatuur recent beelden uitzond van de provincieraad van de vorige legislatuur. Hij heeft hierbij drie 

vragen. Hoe lang loopt het contract met Focus-Wtv nog. Hoe wordt dit geëvalueerd en tenslotte vraagt 

hij als er meetingen over de kijkcijfers zijn. 

Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, sluit aan bij de vraag van de heer Pillaert. Zij verwijst naar het 

feit dat in het verleden in het bureau al verschillende keren opmerkingen werden gemaakt over de 

uitzendingen van Focus-Wtv. Ofwel was men heel beperkt ter plaatse of heeft men enkel interesse voor 

de mondelinge vragen en niet voor de inhoud van de provincieraad. Ook komen bijna uitsluitend de 

gedeputeerden aan bod in de uitzendingen. Mevrouw Schotte verwijst naar de mededeling van 

gedeputeerde Naeyaert die zei dat er overleg zou worden gepleegd met Focus-Wtv. Mevrouw Schotte 

vraagt als dit overleg reeds is gepleegd en wat het resultaat hiervan is.  

De heer Naeyaert beaamt dat het uitzenden van beelden van de vorige legislatuur niet had mogen 

gebeuren. Er is in het meerjarenplan 418.000 euro voorzien voor de samenwerking met Focus-Wtv. Dit 

voor de maandelijkse uitzendingen van de provincieraad (Boeverbos), voor het magazine Provinciaal 

Domein en één jaaroverzicht. Deze week is er vanuit de dienst Communicatie een overleg gebeurd met 

de hoofdredactie en het management van Focus-Wtv. Dit overleg ging over de kijkcijfers, de inhoud van 

het programma en de redactionele aanpak. De gedeputeerde geeft aan dat hij evenwel niet bij dit 

overleg aanwezig kon zijn. Er wordt in 2020 een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voorgelegd met 

Focus-Wtv. Vragen omtrent de huidige overeenkomst kunnen gesteld worden bij het bespreken van de 

nieuwe samenwerkingsovereenkomst. De gedeputeerde deelt mee dat alles rond communicatie op een 

rijtje wordt gezet binnen de commissie. Naast het magazine Preus, zal ook de samenwerking met Focus-

Wtv daar uitgebreid aan bod komen. De gedeputeerde is van mening dat de huidige manier van werken 

van de tv-zender niet ideaal is. Hij geeft als voorbeeld gisteren, waarbij de zender al vertrokken was nog 

voor de provincieraad echt was van start gegaan. De heer Naeyaert denkt evenwel dat Focus-Wtv voor 

de provincieraad en voor de werking van de provincie belangrijk is als communicatiekanaal, en hier 

verder moet op worden ingezet. Focus- Wtv is één van de communicatiekanalen binnen een ruim palet 

aan verschillende communicatiemogelijkheden, zodat zoveel mogelijk mensen kunnen bereikt worden. 

De gedeputeerde herhaalt zijn voorstel om dit ruimer in de commissie te bespreken, samen met het 

magazine Preus. De gedeputeerde gelooft in de multimodale mix van communicatiekanalen. 

De heer Pillaert repliceert dat als hij het goed heeft begrepen men pas deze week heeft samen gezeten 

met Focus-Wtv, niettegenstaande de opmerkingen omtrent de samenwerking met de zender al enkele 

maanden geleden aan bod zijn gekomen. Het raadslid gaat er van uit dat van de samenkomst van deze 

week hoogstwaarschijnlijk een verslag werd gemaakt. Hij had dit verslag graag ingezien of gekregen. 

Dan kan in de commissievergadering met kennis van zaken worden gedebatteerd over de nieuwe 

overeenkomst die zou moeten afgesloten zijn. De heer Pillaert zegt dat dan nog in het midden kan 

worden gelaten of dit al dan niet een nuttige investering is. De heer Pillaert zegt ook nog dat de tv-

zender net op het moment dat tijdens de budgetbesprekingen in de provincieraad een overzicht wordt 

gegeven over de ganse provinciale werking voor de komende vijf jaar, Focus-Wtv net op dat ogenblik 

niet aanwezig is.  

De heer De Mey is van mening dat de samenwerking met Focus-Wtv zeer belangrijk is bij de 

communicatiestrategie van de provincie. Het raadslid wil evenwel ook opmerken dat het zeer slecht gaat 



in de media in het algemeen en Focus-Wtv vorige maand zeven mensen heeft moeten ontslaan. Er moet 

bijgevolg rekening worden gehouden met de daling aan mogelijkheden voor de tv-zenders.  

De heer Aernoudt heeft een vraag over de eigen drukkerij en het dalend drukvolume. De heer Aernoudt 

verwijst de budgetbesprekingen van de afgelopen zes jaar, waarbij de drukkerij geregeld aan bod kwam. 

Het raadslid zegt dat de oppositie steeds het deksel op de neus kreeg bij de vraag als een eigen drukkerij 

wel nodig was. Een eigen drukkerij op overheidsniveau is uitzonderlijk, aldus de heer Aernoudt. De vraag 

die zich volgens het raadslid stelt is als een eigen drukkerij wel efficiënt en economisch is. De N-VA-

fractie twijfelt hier sterk aan. De heer Aernoudt wil graag terugkeren naar de budgetbesprekingen van 

2018 toen collega’s Van Meirhaeghe en Ravyts hierover uitvoerig vraagstelling deden ten aanzien van 

toenmalig gedeputeerde Guido Decorte. De conclusie van de heer Decorte was toen, gelet op het 

wegvallen van de bevoegdheden Welzijn en Cultuur die één derde van het hele drukvolume aanleverden, 

dat er gezocht werd naar externen die beroep kunnen doen op de drukkerij van de provincie. Uit de 

cijfers die de N-VA-fractie naar aanleiding van de commissie ter beschikking heeft gekregen, wordt 

evenwel geen stijgend drukvolume ten gevolge van externen gezien. De heer Aernoudt wil hieraan 

toevoegen dat er ook steeds meer wordt ingezet op digitale communicatie. Hij en zijn fractie vragen zich 

af als een eigen drukkerij geen oorzaak is van overconsumptie die vrij milieuonvriendelijk is. De heer 

Decorte gaf toen aan dat het aan de deputatie is om een grondige economische analyse op te maken om 

na te gaan op welke manier hiermee moet worden omgegaan. De heer Aernoudt zegt te moeten 

vaststellen dat na deze economische analyse de werking van de drukkerij wordt gecontinueerd. Het 

raadslid wil graag toelichting omtrent de resultaten van de economische analyse rond de drukkerij en 

vraagt als hierover inzage kan worden gekregen.  

Gedeputeerde Naeyaert antwoordt op dit ogenblik geen cijfers of gegevens ter beschikking te hebben 

over de drukkerij aangezien hij geen vraag had ontvangen. Hij zegt dat hij voorlopig wel nog in het 

gebruik van de eigen drukkerij gelooft. De heer Naeyaert stelt voor dit in de commissie te bespreken.  

De voorzitter geeft aan dat hij de vraag over de drukkerij had ontvangen, maar deze vraag niet bij de 

Griffie was terecht gekomen.  

De heer Dumarey geeft aan dat de provincie vorig jaar uitpakte met een grote marketingcampagne: 

“niet super zichtbaar, wel supernuttig”. Deze campagne kostte ongeveer 200.000 euro. In het budget 

wordt jaarlijks ongeveer één miljoen euro voorzien voor het begeleiden van de communicatiecampagnes 

en uitwerken van communicatiemiddelen. Het raadslid wenst te weten als nieuwe marketingcampagnes 

zullen worden georganiseerd en wat de grootte van deze campagnes zal zijn. Zullen deze dezelfde 

impact hebben als in 2018 of wordt het anders aangepakt. 

De heer Naeyaert benadrukt dat er volgend jaar zeker nieuwe marketingcampagnes zullen komen. 

Gisteren kwamen reeds enkele zaken aan bod zoals “meer West-Vlaanderen” als hashtag of werk rond 

meer West-Vlaanderen. De gedeputeerde wil meer West-Vlaanderen gaan realiseren, ook samen met 

andere partners voor meer West-Vlaanderen te gaan. Het hoeft niet altijd provinciaal beleid te zijn, dit 

kan ook gemeentelijk beleid of een samenwerking zijn, aldus de gedeputeerde. Er wordt niet verder 

ingezet op de campagne “niet super zichtbaar, wel super nuttig”. Hoewel dit zeer zeker het geval is voor 

de provincie zegt de heer Naeyaert. Deze campagne heeft 55.000 euro gekost. Marketingcampagne is 

veel meer dan de “niet super zichtbaar wel supernuttig campagne”, zegt de gedeputeerde. Ook het 

magazine Preus hoort in communicatie thuis, in het tonen wat de provincie doet, in het uitlokken van 

reactie van mensen over wat de provincie doet, aldus de gedeputeerde. Ook Focus-Wtv heeft hier een 

aandeel in. De gedeputeerde zegt dat er veel communicatiekanalen zijn, maar hij niet geneigd is om 

specifiek de “niet super zichtbaar, wel super nuttig”-campagne te herhalen.  

Mevrouw Schotte heeft een vraag over de communicatie.  Zij hoorde de gedeputeerde in het begin van 

zijn uiteenzetting graag zeggen de communicatie niet zozeer meer zal betrekking hebben op het in de 

kijker stellen van de provincie West-Vlaanderen als overheidsinstelling zelf. Toch wordt in het budget 

gezien dat voor het magazine Preus 490.000 euro per jaar is voorzien voor drie nummers. Ook corporate 

communicatie is voorzien: 200.000 euro er jaar voor regiomarketing. Mevrouw Schotte vraagt wat men 

daarrond precies zal doen. Er is ook nog 418.000 euro voorzien voor Focus en WTV. Samen geteld is dat 

ongeveer één miljoen euro per jaar om de provincie terug te “verkopen”, aldus mevrouw Schotte. Klopt 

het dan wel als de gedeputeerde zegt dat de provincie zichzelf niet in de kijker zal stellen. Wat is de 

uiteindelijke doelstelling vraagt het raadslid . Wordt het magazine Preus geëvalueerd zoals gedeputeerde 

Naeyaert reeds beloofde tijdens een vorige mondelinge vraagstelling vraagt mevrouw Schotte. Er zijn 

ook geen concrete doelstellingen voorzien van hoeveel mensen men wil bereiken met Preus en Focus-

Wtv en hoeveel reacties men wil uitlokken, aldus het raadslid. 

De heer Pillaert vraagt ook naar de stand van zaken rond het magazine Preus. Daarnet werd opnieuw 

een getal genoemd over de kostprijs van het magazine. Volgens de heer Pillaert werd in de provincieraad 



altijd beweerd dat dit 150.000 euro per editie was. Als hij dit goed kan afleiden uit de cijfers die hij heeft 

gekregen n.a.v. de vragen van de N-VA-fractie, denkt het raadslid dat de kostprijs per editie 150.000 

euro is plus 25.000 euro voor het ontwerp plus 82.000 euro kosten voor verzending. Dit is een totale 

kostprijs van 227.000 euro per editie, aldus het raadslid. Hij vraagt als hij de cijfers correct heeft 

geciteerd. Vervolgens vraagt de heer Pillaert als er reeds, na drie nummers van het magazine, een 

evaluatie van het magazine is gebeurd. Gaat de gedeputeerde de volgende jaren verder met het 

magazine en op welke manier zal dit dan gebeuren. Zal tenslotte in navolging van de evaluatie een 

enquête plaats vinden over in hoeverre het magazine gelezen wordt vraagt het raadslid.  

De heer Naeyaert deelt mee dat in de commissie werd gezegd dat het magazine in december of januari 

zou worden geëvalueerd. Ook een aantal andere aspecten die vandaag aan bod kwamen worden 

meegenomen zegt de gedeputeerde. Persoonlijk gelooft de gedeputeerde wel in het instrument.  

De gedeputeerde wil zijn woorden om de provincie als instelling als zodanig niet meer te promoten graag 

verduidelijken. In het verleden werd vaak gewoon de provincie West-Vlaanderen op allerlei zaken gezet, 

zoals bij sportmanifestaties en festivals. Iedereen was hiermee tevreden, omwille van het geld dat men 

dan ontving. Men had een sponsordossier binnen gehaald en er was merkbekendheid. Dat was ook een 

manier van promotie voeren en communicatie, aldus de gedeputeerde. De huidige manier van werken 

zoals het magazine Preus en ook het magazine Provinciaal Domein, laat toe om te tonen wat de provincie 

doet en bovenal wat de West-Vlaming ermee kan doen. Niet zozeer de instelling zelf wordt in de kijker 

gezet, maar wat valt er te beleven in de provincie, wat doet de provincie en wat kan dit voor jou 

betekenen, licht de gedeputeerde toe. Naast regional branding is er ook “iedereen West-Vlaams”. Dat is 

een ongelooflijk succes zegt de gedeputeerde. Hij verwijst hierbij onder andere naar de niet meer weg te 

denken spreuk “preus lik fjertig” of “gif mo sjette”. Deze regional branding is vanuit de provincie 

gemaakt en gegroeid. Naast deze regional branding toont de provincie ook wat ze doet, niet als 

instelling, maar wel alle acties die ze realiseert en wat het kan betekenen voor de West-Vlaming. De heer 

Naeyaert denkt dat een stad dit ook doet en dit op niveau van stad ook veel geld kost. Hij meent dat er 

niets verkeerd is als een stad of provincie de bevolking betrekt bij wat ze doet en toont aan de provincie 

wat ze doet en daar ook een bredere waaier van regional branding realiseert. De gedeputeerde verwijst 

naar interviews met West-Vlamingen in Preus die vertellen over hun band met West-Vlaanderen. 

Communicatie heeft een aantal doelstellingen en een ruim aantal instrumenten. De gedeputeerde gelooft 

in eerste instantie in deze instrumenten. In de commissie zal een debat over deze verschillende 

instrumenten worden gevoerd en kunnen dan ook de verschillende meningen op tafel worden gelegd.  

Wat de drie nummers voor Preus betreft geeft de gedeputeerde nog enkele cijfers: 250.000 euro voor 

verzending, 75.000 euro voor lay-out en opmaak, 165.000 euro voor de druk van deze drie nummers.  

De heer Pillaert verwijst naar het geloof van de gedeputeerde in de verschillende campagnes. Het 

raadslid zegt wel het één en ander te weten over marketingmix, men moet inderdaad verschillende 

kanalen gebruiken. Het raadslid denkt evenwel ook dat men in marketing mee moet gaan met zijn tijd. 

Hij zegt dat in zijn vriendenkring niemand het magazine Preus kent. Hij heeft zijn twijfels bij het 

magazine rond provinciedomeinen en vraagt daarom naar kijkcijfers. De gedeputeerde heeft gezegd te 

moeten inzetten op de digitale wereld. De heer Pillaert denkt dat ook binnen de marketing moet worden 

ingezet op het digitale. Het raadslid hoopt een verslag van het overleg met Focus-Wtv te kunnen krijgen 

en tenslotte een grondige evaluatie van het magazine Preus.  

Mevrouw Schotte verwijst naar één van de onderdelen van communicatie in het budget, namelijk de 

regiomarketing waarvoor 200.000 per jaar voor wordt voorzien. Zij vraagt wat men met dit geld zal 

doen.  

De heer Naeyaert verduidelijkt dat het de bedoeling is om de verschillende regio’s van de provincie mee 

in de kijker te zetten. Dit kan ook in combinatie met toeristische of andere sectoren. De gedeputeerde 

stelt voor dit alles samen in een integrale aanpak bekijken. 

De heer Reddy De Mey, Vlaams Belang-raadslid, merkt in verband met de geplande provinciale subsidie 

voor kinderen die niet naar school kunnen op dat Bednet alle scholen bereikt. Hij vraagt of de 

coördinerende rol van de provincie erin kan bestaan om het systeem van Bednet aan te vullen met 

specialisten op het vlak van mentaal welzijn. Hij wijst er op dat ook het Provinciaal Technisch Instituut 

zieke leerlingen zal hebben. Hij vraagt of het niet interessanter zou zijn om te focussen op deze 

provinciale school zodat de provinciale inspanning meetbaar is. 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, verduidelijkt dat het enkel de bedoeling is om te 

onderzoeken hoe de provincie een coördinerende rol kan spelen tussen enerzijds de ouders en de zieke 

kinderen, en anderzijds het bestaande aanbod. Er bestaan inderdaad al veel diensten. De provinciale 

ambitie is enkel om te coördineren. Bij Bednet, zo licht de gedeputeerde toe, kan men de lessen volgen 



op bepaalde uren, maar zieke kinderen zijn niet altijd in staat om net op die uren de lessen te volgen. De 

provinciale ambitie moet nog verder concreet uitgewerkt worden. De raadsleden zullen hierover later nog 

geïnformeerd worden. 

 

De heer De Mey stelt vast dat de provincie een subsidie van 275.000 euro heeft ingeschreven voor de 

Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). Hij vraagt of er van Vlaanderen al een 

principiële toezegging is en of er al sprake is van een concreet bedrag. Ook vraagt hij of er een plan B is 

voor het geval Vlaanderen geen of minder subsidies toekent. Ten slotte wil hij weten of er al contacten of 

contracten zijn met privésponsors. 

 

De opleiding voor de strandredders is een voorbeeldwerking. Zou dit niet kunnen uitgerold worden naar 

het buitenland zodat daar een opbrengst uit gehaald kan worden, zo vraagt de heer De Mey zich af. Hij 

merkt nog op dat niet iedereen die de strenge opleiding gevolgd heeft, ook effectief aan de kust werkt. 

Sommigen werken bijvoorbeeld in een zwembad of in een pretpark. Zij klagen over het feit dat zij veel 

meer moeten doen dan enkel hun reddingstaken. Ze moeten ook optreden als bewaker, zorgen voor de 

beveiliging, enzovoort. Hij stelt voor om aan IKWV te vragen of zij dit kunnen natrekken en of zij vanuit 

de opleiding tips of richtlijnen kunnen geven. 

 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, vraagt in verband met IKWV of de subsidie via de provincie 

of via het opleidingscentrum in Zedelgem uitbetaald wordt. 

 

Mevrouw Lahaye-Battheu antwoordt ten aanzien van de heer De Mey dat de subsidie geen 275.000 euro 

maar 250.000 euro bedraagt. De provincie heeft nog geen toezegging gekregen vanuit Vlaanderen. Zij 

hoopt dat Vlaanderen een hogere bijdrage zal geven dan de huidige 100.000 euro. Ze merkt op dat de 

provincie sinds de afslanking van de provincies niet meer in de raad van bestuur van de IKWV zetelt. De 

provincie kan er dus geen inhoudelijke inbreng meer doen.  

 

Ten aanzien van de heer Tavernier deelt mevrouw Lahaye-Battheu mee dat zij dit zal navragen. 

 

De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, deelt mee dat het inhoudelijke aspect van de 

reddingsdienst eerder een zaak zal zijn voor de provinciegouverneur, omdat hij meer te maken heeft met 

de veiligheidsdiensten. 

 

De heer Jan Van Meirhaeghe, N-VA-raadslid, vraagt naar het concrete bedrag dat gegeven wordt ter 

ondersteuning van de MUG-heli. 

 

De heer Tom Willems, Sp.a-raadslid, heeft vernomen dat er een dotatie is van 80.000 euro voor de MUG-

heli zelf, en 30.000 euro voor de ondersteuning van de opleidingen die zij geven. Deze dienst heeft een 

uitgebreid takenpakket, zo licht hij toe. Hij is tevreden dat de provincie nog steeds een dotatie geeft. Dat 

is evenwel slechts een zesde van het benodigde jaarbudget. Samen met de financiële bijdrage van 

andere lokale besturen komt men aan de helft van het jaarbudget. De overige middelen moeten ze 

ophalen via onder meer sponsoring. Een dokter die lid is van het dagelijks bestuur heeft aan de provincie 

gevraagd om de index toe te passen op de dotatie. Het blijft voor de MUG-heli moeilijk om het budget 

rond te krijgen, zeker ook sinds de Vlaamse regering de subsidie heeft afgeschaft. Hij vraagt aan de 

gedeputeerde om er bij de hogere overheden voor te pleiten dat ze die subsidies opnieuw voorzien, om 

de indexering toe te passen en om in overleg te gaan met de lokale besturen die nu geen bijdrage 

leveren.  

 

Mevrouw Lahaye-Battheu merkt op dat de MUG-heli al meerdere keren besproken werd in de 

provincieraad. Iedereen is het er over eens dat deze heel belangrijk is voor de provincie. Ze licht toe dat 

het Brugse Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening (IMDH) sinds lang de werking van de 

helikopterdienst op zich neemt. Sinds 1998 is de MUG-helikopter West-Vlaanderen als enige in 

Vlaanderen erkend binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening. De totale kostprijs van deze 

dienstverlening bedraagt momenteel ongeveer 600.000 euro per jaar, een bedrag dat stijgend is door 

jaarlijks hogere kosten en een stijgende trend in het aantal interventies. De inkomsten komen uit de 

facturatie aan patiënten, de betoelaging door een aantal West- en Oost-Vlaamse steden en gemeenten, 

sponsoring van bedrijven, giften, tussenkomsten van verschillende overheden en diverse andere 

inkomsten, bijvoorbeeld uit de verkoop van gadgets. 



 

Vervolgens herinnert de gedeputeerde er aan dat de provincieraad op 25 januari 2018 unaniem een 

motie stemde van provincieraadslid Maarten Tavernier. Daarin werd nogmaals het belang van de MUG-

heli benadrukt en werd er gepleit voor een structurele basisfinanciering. 

Het provinciebestuur voorziet voor de komende jaren een belangrijke ondersteuning van 110.000 euro 

per jaar, waarvan 79.013,50 euro voorzien is voor de helikopter. Hiermee toont de provincie zich een 

betrouwbare partner voor de medische hulpverlening in de provincie. De provinciale bijdrage voor de 

MUG-helikopter is goed voor 18 procent van de werkingskosten. Ze herhaalt dat de provinciale steun 

voor de MUG-helikopter bestendigd wordt. Wat betreft de indexering merkt ze op dat de provincie 

daarover nog geen vraag ontvangen heeft vanuit de vzw. Zij is evenwel steeds bereid om daarover in 

gesprek te gaan. 

 

De heer Willems repliceert dat de vraag naar indexering al enkele jaren geleden per brief werd gesteld. 

Hij zal aan de dokter in kwestie signaleren dat hij zijn vraag best nog eens herhaalt. 

 

De heer Van Meirhaeghe beaamt dat de vraag naar indexering al dateert van enkele jaren geleden. Dit 

wordt namelijk ook besproken op de vergaderingen van het instituut. Eigenlijk is ook de betoelaging door 

de gemeenten aan indexering toe. Hij schaart zich achter het pleidooi om de indexering toe te passen. 

 

De heer Patrick De Klerck, Open Vld-raadslid, licht toe dat de Stad Blankenberge de subsidie voor de 

MUG-helikopter verhoogd heeft. 

 

Mevrouw Els Kindt, CD&V-fractievoorzitter, merkt op dat er gesteld wordt dat er nieuwe profielen en 

competenties nodig zijn bij het personeelsbestand. Er is sprake van 40 extra personeelsleden. Ze vraagt 

of dit gaat om structurele tewerkstelling en dus ook structurele budgetten in het meerjarenplan. Ook wil 

ze weten hoe dit concreet ingevuld wordt, of het personeel bijgeschoold wordt, of er nieuwe mensen 

aangetrokken worden, hoe dit personeelsbeleid verloopt en wat de timing is. Ze heeft in de toelichting al 

vernomen dat het gaat om een noodzakelijke capaciteitsverhoging. Er werd blijkbaar eerst gewacht op 

de beslissing over het voortbestaan van de provincies. Daardoor werden bepaalde aanwervingen on hold 

gezet. Er was blijkbaar ook een opwaardering nodig om concurrentieel te blijven.  

 

De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, uit zijn bezorgdheid over de geplande aanwervingen van extra 

personeelsleden. Hij vraagt of het gaat over voltijds equivalenten, en over statutairen of contractuelen. 

Ook wil hij weten of het vooral gaat over functies op A- en B-niveau, aangezien in de beleidsverklaring 

de nadruk werd gelegd op het aantrekken van kennis en expertise. In welke diensten zullen deze 

mensen tewerkgesteld worden en op basis van welke criteria is dit bepaald, zo vraagt hij. Ook vraagt hij 

of er een personeelsbehoeftenplan is. 

 

De heer Aernoudt vindt het aanwerven van 40 extra personeelsleden vreemd omdat er de voorbije jaren 

telkens een afbouw van het personeelsbestand was. Hij verwijst daarbij naar de beleidsverklaring van 

2018. Toen werd gesteld dat het personeelsbestand na de verevening verder zou dalen naar 613 voltijds 

equivalenten. Nu is het vertrekpunt 660 voltijds equivalenten. Betekent dit dat er intussen al bijna 50 

voltijds equivalenten aangeworven zijn, zo wil hij weten. Dit alles komt na een periode van afbouw door 

dezelfde coalitie. Dit strookt ook niet met de tendens die hij ziet bij de lokale besturen. 

 

Mevrouw Lahaye-Battheu verduidelijkt dat het personeelsbehoeftenplan een traject is dat nog loopt. Dit 

jaar werd aan de diensthoofden gevraagd om de huidige capaciteit van hun dienst in kaart te brengen. 

Ook is aan hen gevraagd of er gewijzigd beleid is voor hun dienst, hoe de inzet geoptimaliseerd kan 

worden en of er eventueel extra capaciteit nodig is. Alle antwoorden zijn opgelijst, maar het traject is 

dus nog lopende. De deputatie heeft dus nog geen definitieve beslissing genomen. 

 

Vervolgens licht de gedeputeerde de werkwijze toe. Er worden 3 sporen gevolgd. Er wordt eerst 

onderzocht waar de inzet van het personeel geoptimaliseerd kan worden. Dat gaat dan vooral over 

verschuivingen binnen of tussen diensten. Het tweede spoor gaat over het al dan niet vervangen van 

personeelsleden bij einde contract. Het derde spoor betreft de capaciteitsverhoging. Er is een stand still 

geweest naar aanleiding van de onzekerheid over het voortbestaan van de provincies. Daarnaast is er 

een ambitieus meerjarenplan waardoor er een aantal nieuwe functies nodig zijn. Het zijn geen 40 voltijds 



equivalenten, zo benadrukt ze. Volgens de huidige oefening gaat het om 27,5 voltijds equivalenten, wat 

dus eerder een beperkte stijging is. 

 

Voor de invulling van deze plaatsen zal in de meeste gevallen volgende volgorde van invulling worden 

aangehouden: interne mobiliteit, bevordering, aanwerving. Het principe van automatische vervanging bij 

uitstroom werd verlaten. Bij vertrek van een personeelslid of bij verschuivingen via interne mobiliteit of 

bevordering, wordt de invulling van de vacant geworden functie afhankelijk van een nieuwe screening 

waarbij rekening gehouden zal worden met dezelfde criteria als bij de eerste 

personeelsbehoeftenplanning. Hiervoor wordt een systeem van jaarlijkse personeelsbehoeftenplanning 

gecreëerd. 

 

Vervolgens gaat mevrouw Lahaye-Battheu in op de flankerende maatregelen die al genomen zijn in 

functie van het efficiënter werken binnen het bestaande kader. Ze verwijst daarbij naar de 

mogelijkheden rond telewerken en de focus op het resultaat in plaats van op de gewerkte tijd. Bovendien 

is het zo dat de digitalisering opportuniteiten zal bieden om individuele prestaties nog beter te monitoren 

en in te grijpen waar nodig. De digitalisering zal ook zijn effect hebben op de samenstelling van de 

personeelscapaciteit. Er zullen minder uitvoerende profielen nodig zijn en meer taken voor hoog 

opgeleiden. Met die evolutie moet ook rekening gehouden worden. 

 

Ten aanzien van de heer Aernoudt merkt de gedeputeerde op dat ze niet kan ingaan op de aantallen die 

door haar voorganger genoemd zijn. Ze stelt voor om meer toelichting te geven in de commissie van 

zodra het traject beëindigd is. 

 

De heer Filip Buyse, Vlaams Belang-fractievoorzitter, merkt op dat hij uit de toelichting van 

gedeputeerde de Bethune had begrepen dat hij via subsidies of opleidingen sterk wil inzetten op het aan 

het werk houden van mensen die aan het werk zijn. Hij stelt voor om dat ook binnen het 

provinciebestuur toe te passen. 

 

De heer Wim Aernoudt herhaalt dat hij bezorgd is over de gang van zaken. Hij dringt er op aan om 

hierover zeker te rapporteren in de commissie, zodat dit goed opgevolgd kan worden vanuit de raad. Ook 

hij verwijst naar de toelichting van gedeputeerde de Bethune. Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen 

omvatten 36 procent van de totale exploitatie-uitgaven en dat zou lager zijn dan bij de andere 

provincies. Hij vraagt zich daarbij of af het personeel van Inagro, de POM, Westtoer en de andere 

agentschappen daarin meegerekend is. Bij vergelijking met de andere provincies moet dat ook in 

rekening gebracht worden. 

 

Mevrouw Gerda Schotte, Groen-fractievoorzitter, vraagt of er gedacht wordt aan het outsourcen van 

bepaalde diensten waar lager opgeleiden en ongeschoolden werken. Ze benadrukt dat dit een 

informatieve vraag is en dat ze daar zelf geen voorstander van is. 

 

De heer Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter, stelt vast dat er 27,5 bijkomende en hoog opgeleide 

personeelsleden aangeworven zullen worden. Volgens zijn berekening komt dat op 9,9 miljoen euro en er 

is een bedrag ingeschreven van 4,5 miljoen euro. Dat is dus niet toereikend. Hij vraagt daarover meer 

toelichting. 

 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, licht toe dat de marges voor het personeelsbehoeftenplan 

meegenomen zijn in de meerjarenbegroting, dus voor de volle 6 jaar en met indexering van 2 procent. 

Binnen het financieel plaatje is het voorzien dat de extra personeelsleden, als ze aangeworven worden, 

meegerekend zijn in de uitgaven. 

 

Ten aanzien van de heer Aernoudt licht gedeputeerde de Bethune toe dat de personeelsleden die op de 

paylist staan van bijvoorbeeld de POM niet in dat bedrag opgenomen zijn. Deze waren destijds ook niet 

opgenomen in de cijfers van de vorige deputatie. 

 

Ten aanzien van de heer Buyse merkt de heer de Bethune op dat de provincie inderdaad inspanningen 

wil leveren om in tijden van technologische veranderingen mensen via voortgezette vorming hun job te 

laten behouden. Dit geldt niet alleen voor arbeiders in fabrieken, maar ook voor ambtenaren. 

 



Volgens de heer De Mey werd ooit in een commissie gezegd dat als hoog gekwalificeerde 

personeelsleden vertrekken, dat men hen zou vervangen door mensen met een lager diploma. Dat is ook 

een vorm van besparing. 

 

Ten aanzien van mevrouw Schotte antwoordt mevrouw Lahaye-Battheu dat er momenteel geen 

outsourcing gebeurt. 

 

Ten aanzien van de heer De Mey licht mevrouw Lahaye-Battheu toe dat er rekening gehouden wordt met 

het feit dat iemand met een hoge anciënniteit die de dienst verlaat, normaal gezien vervangen wordt 

door iemand die veel jonger is. Dat is ook een minkost die voortaan wordt opgenomen in de 

budgettering. Het is dus niet zo dat hoger opgeleiden vervangen worden door lager opgeleiden. 

 

De heer Pillaert stelt ten aanzien van de heer de Bethune dat men moet vergelijken wat er te vergelijken 

valt. Als men vergelijkt met de andere provincies, dan moet men weten of het personeel van de 

agentschappen meegerekend is of niet. Wat betreft de uitgaven voor het bijkomende personeel herhaalt 

hij dat er een budget ingeschreven is van 4,5 miljoen euro voor 27,5 bijkomende voltijds equivalenten 

en dat er eigenlijk een kleine 10 miljoen euro nodig is. Hij vraagt daarover meer duiding. 

 

De heer de Bethune bevestigt dat de verhoging van de capaciteit met een 40-tal voltijds equivalenten 

meegenomen is in de hele oefening. Hij verduidelijkt dat niet alle extra personeelsleden in het eerste 

jaar aangeworven zullen worden. Hij zal de cijfers bezorgen van de marges die binnen de 

meerjarenbegroting voorzien zijn. Het betreft de cijfers, jaar per jaar, met de aangroeipercentages. 

Daaruit zal blijken dat niet alleen de indexering, maar ook de mogelijkheid tot bijkomende aanwervingen 

voorzien is. Hij stipt ook nog aan dat hij niet heeft gesproken over een vergelijking met de andere 

provincies. Hij heeft gezegd dat de provincie West-Vlaanderen met die 36 procent een vrij goed resultaat 

haalt in vergelijking met de vooropgestelde norm. 

 

De heer Aernoudt merkt op dat mevrouw Lahaye-Battheu sprak van 27,5 voltijds equivalenten. 

Gedeputeerde de Bethune spreekt van 40 voltijds equivalenten, waarvan er in eerste instantie 27,5 

aangeworven zullen worden en waar er nog een aantal kunnen bijkomen. Hij vraagt duidelijkheid 

hierover. 

 

De heer de Bethune benadrukt dat er 27,5 voltijds equivalenten in het proces zijn meegenomen door de 

deputatie en dat de marges voorzien zijn in de meerjarenbegroting. Hij zal de cijfers nog bezorgen. 

 

Mevrouw Kindt stelt vast dat de provincie ook mee gaat in de nieuwe manieren van werken. Ze vraagt of 

het werken op afstand, telewerken en thuiswerken verder uitgerold wordt en of het geëvalueerd wordt.  

 

Mevrouw Lahaye-Battheu antwoordt dat er het afgelopen jaar al veel stappen gezet zijn op het vlak van 

telewerken. Er bestaat sinds september een aangepast kader rond telewerk. De aanvraagprocedure is 

sterk vereenvoudigd en de toestemming voor telewerk kan veel gemakkelijker gegeven worden. Er werd 

bewust een naamswijziging doorgevoerd van thuiswerk naar telewerk om te illustreren dat het telewerk 

niet enkel thuis, maar ook elders op locatie kan worden toegepast. Uitgangspunt bij het nieuwe 

dienstorder is dat het werk wordt uitgevoerd waar en wanneer dit het meest efficiënt en effectief is in 

functie van de te bereiken doelstellingen. Telewerk is door dit nieuw dienstorder algemeen toepasbaar 

binnen het bestuur, in zoverre de opdracht van het personeelslid het toelaat. Er zijn geen vastliggende 

afspraken meer over de frequentie of de duur van telewerk. De beoordeling van de opportuniteit van 

telewerk gebeurt door de eerste evaluator. Ze hoopt dat met dit aangepast kader meer mensen gebruik 

zullen maken van het telewerk, met als doel efficiënter en effectiever werken met een grotere 

flexibiliteit. Er zal na ongeveer 6 maanden een evaluatie gebeuren waarbij gekeken wordt naar het 

aantal personeelsleden dat gebruik maakt van telewerk en naar de weerslag op de werking van de 

diensten. 

 

De heer Simon Bekaert, Sp.a-fractievoorzitter, vraagt in verband met het voertuigenpark hoeveel 

voertuigen er zijn, of de boekingen volledig digitaal verlopen en wat de stand van zaken en de 

toekomstige doelstellingen zijn met betrekking tot de vergroening.  

 



Mevrouw Hilde Decleer, CD&V-raadslid, vraagt wat men zal ondernemen om de deelmobiliteit te 

stimuleren. Ook vraagt ze of de provincie een rol kan spelen in het stimuleren van het uitrollen van het 

Blue Bike-systeem in de gemeenten waar dit nog niet aanwezig is. 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu deelt mee dat ze een lijst kan bezorgen met een overzicht van het 

volledige wagenpark. Ten aanzien van de heer Bekaert licht ze toe dat er een onderscheid gemaakt moet 

worden tussen enerzijds het voertuigenpark van de groendienst, dat volledig in hun beheer is, en 

anderzijds het wagenpark dat door de dienst accommodatie beheerd wordt. In het wagenpark van de 

dienst accommodatie zijn er wagens voor de deputatie en de decretale graden, dienstvoertuigen en 

poolwagens.  

 

In verband met de vergroening van het wagenpark merkt de gedeputeerde op dat de sector heel snel 

evolueert op het vlak van verduurzamen van voertuigen. Ook het tank- en oplaadnetwerk voor 

elektrische, plug-in hybride en CNG voertuigen breidt snel uit. Dit is een positieve evolutie om steeds 

meer een duurzame keuze te kunnen maken. Elke vraag tot aankoop of vervanging van dienstvoertuigen 

blijft een afweging tussen de operationele noden van de dienst en het aanbod op de markt. Met de 

evoluties op de markt kan steeds vaker de meest duurzame optie gekozen worden zonder in te boeten 

op functionele noden. 

 

Binnen de provincie is er een werkgroep interne mobiliteit actief die waakt over allerlei 

mobiliteitsaspecten, waaronder de verduurzaming van de eigen voertuigenvloot. Deze werkgroep wordt 

geleid door de provinciegriffier en bestaat uit de diensten accommodatie, MiNaWa, personeel en HRM, en 

mobiliteit. Ook andere mobiliteitsaspecten komen in deze werkgroep aan bod zoals het gebruik van 

poolwagens, het rationaliseren van het wagengebruik en het stimuleren van duurzame woon-werk- en 

dienstverplaatsingen. 

 

De technische diensten zijn verantwoordelijk voor de aankoop van technische dienstvoertuigen. Aan de 

vervanging of aankoop van een dienstvoertuig gaat steeds een grondige motivering vooraf. In het 

dienstorder overheidsopdrachten is opgenomen dat er gestreefd wordt naar 40 procent van de 

gunningscriteria op het vlak van duurzaamheid en klimaat. Voor wagens wordt standaard 40 procent van 

de punten op duurzaamheid geplaatst, met name op de criteria verbruik en CO2-uitstoot. 

 

In het meerjarenplan heeft de dienst accommodatie een budget voorzien voor de vervanging van 28 

voertuigen, zo vervolgt de gedeputeerde. De diensten bereiden momenteel een visienota voor 

betreffende de vergroening van het wagenpark van personenvoertuigen. Leasing wordt daarbij 

overwogen, waardoor flexibel kan omgegaan worden met de snelle evoluties in de voertuigensector. 

 

Op de vraag van mevrouw Decleer over het systeem van Blue Bikes antwoordt mevrouw Lahaye-Battheu 

dat zij dit zal bespreken met de betrokken dienst. 

 

Mevrouw Schotte stelt vast dat men voor de dienstverplaatsingen ook gebruik zal kunnen maken van 

Cambio. Ze vindt het een goede evolutie dat men verder werkt met het systeem van autodelen. Ze zou 

graag de lijst met het overzicht van het wagenpark ontvangen. 

 

De heer Bekaert vraagt of de visienota die nu in voorbereiding is, toegelicht kan worden in een 

commissie. Hij vraagt naar de timing. 

 

Mevrouw Lahaye-Battheu zal navraag doen bij de diensten. Ze is zeker bereid om de nota toe te lichten 

eenmaal deze afgewerkt is. 

 

De heer Bekaert stelt vast dat er jaarlijks 150.000 euro voorzien is voor het bevorderen van de 

toegankelijkheid. Hij vraagt hoe dit concreet ingevuld zal worden. Zullen bijvoorbeeld de acties rond 

integrale toegankelijke stranden met dit budget gerealiseerd worden, zo vraagt hij. 

 

Mevrouw Lahaye-Battheu verduidelijkt dat dit bedrag bedoeld is voor Inter, het agentschap waarmee de 

provincie samenwerkt op het vlak van toegankelijkheid. Er was onlangs een overleg met Inter over hun 

voorstellen voor de komende jaren. Die voorstellen worden nu intern verder bekeken. Begin 2020 wordt 

de samenwerking in 2019 geëvalueerd en worden de doelstellingen voor het komende jaar vastgelegd. 



De voorstellen van Inter omvatten onder meer de screening van het provinciaal patrimonium, van de 

provinciale domeinen en van de toeristische infrastructuur, de ontwikkeling van vormingspakketten op 

vraag en op maat van lokale besturen, enzovoort. Zij stelt voor om dit verder toe te lichten in de 

commissie als de evaluatie gebeurd is en de opdrachten voor 2020 afgelijnd zijn. 

 

De heer Rik Soens, CD&V-raadslid, verwijst naar actie 413 met betrekking tot de pensioenverplichting. 

Hij vraagt of dit gaat over de responsabiliseringsbijdrage.  

 

Mevrouw Lahaye-Battheu licht toe dat onder die actie enkel de administratieve kosten voorzien zijn voor 

het verwerken van de pensioendossiers door de uitbetalingsinstelling Ethias. Daarnaast wordt er onder 

deze actie ook budget voorzien voor de werkgeversbijdrage voor de vakbondspremies. 

 

De voorzitter schorst de vergadering om 18u15. 

 

De zitting van de provincieraad van donderdag 28 november 2019 om 14 uur.  

 

Budgetbespreking provincieraad – Gedeputeerde Jean de Bethune 

GEDEPUTEERDE JEAN DE BETHUNE 

 

Informatief: Bevoegdheden 

- Economie 

- Woonbeleid 

- Ondersteuning Hoger Onderwijs 

- Externe relaties en Noord-Zuid-beleid 

- Algemene financiering en budget  

- Beleidsondersteunende dataverzameling 

- Streekontwikkeling 

 

De gedeputeerde geeft een toelichting. 

 

Er werd een realistische, voorzichtige en evenwichtige meerjarenplanning opgesteld. De komende 6 jaar 

kan 250 miljoen euro geïnvesteerd worden. Er werd maximaal budgettaire ruimte vrij gemaakt om 

nieuwe investeringen mogelijk te maken.  

Rekening houdende met de toebedeelde bevoegdheden zullen we keuzes moeten maken. Met dit budget 

kunnen we niet alles verwezenlijken en iedereen tevreden stellen. Waar noch de lokale overheid, nog de 

Vlaamse regering afdoende antwoorden biedt voor deze provincie, moet nagegaan worden hoe we op die 

terreinen een antwoord kunnen formuleren die zichtbaar en voelbaar is voor de ondernemingen, mensen 

en verenigingen in West-Vlaanderen. 

Bij wijze van inleiding stel ik een 7-tal vragen voorop waarop we mogelijk een antwoord kunnen 

formuleren. 

Als perifere provincie aan de zee zijn wij onderbedeeld op het vlak van middelen voor hoger onderwijs, 

onderzoek en ontwikkeling. Hierdoor zullen we 100% moeten inzetten op de kenniseconomie. Dit houdt 

in dat de kennis door naar de toekomst te kijken vanuit wetenschappelijk oogpunt, zoals door 

onderzoekscentra en universiteiten vertaald wordt naar het industriële, het economisch weefsel dat onze 

provincie kenmerkt.  

Nergens in dit land is de werkzaamheidsgraad zo hoog. Ook op vlak van werkloosheid doet de provincie 

het zeer goed. Indien we deze goede cijfers willen verder zetten dient ingezet te worden op 

kenniseconomie. Als we de toekomst, de innovatie, niet kunnen koppelen aan het bestaande, structureel 

goed werkende weefsel waar de KMO’s en de ondernemingen in floreren, zullen we achterop hinken. 

Daarom werd een sociaal, economisch forum opgericht waarvan de POM het secretariaat verzorgt om zo 

alle sociale partners op gelijkwaardige manier aan tafel te brengen om na te denken over structurele 

problemen die zich stellen binnen deze provincie. Dit forum heeft bevestigd dat deze provincie jaar in 

jaar uit meer dan 150 miljoen euro te kort krijgt om te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Dit werd 

gecommuniceerd naar de Vlaamse regering nog voor de regeringsvorming. In het Vlaams regeerakkoord 

is er echter niets over terug te vinden. 

Jaren terug werd daarom ook Westdeal in het leven geroepen. Het doel was om een akkoord te sluiten 

met de hogere overheid om op die manier de schade te beperken en een inhaalbeweging in te zetten. 

Ondanks alle inspanningen zijn we er op vandaag nog steeds niet in geslaagd.  



Maar er zijn ook positieve signalen. Enkele weken geleden werden we gecontacteerd door de Vlaamse 

overheid die stelde dat er toch een stapje verder kan worden gegaan op het vlak van postgraduaten, de 

voortgezette universitaire opleidingen. De Vlaamse overheid heeft een budget vrijgemaakt van 5 miljoen 

euro die zal ingezet worden via TUA West. Het is positief dat wie West-Vlaanderen heeft verlaten om te 

gaan studeren in Gent, Leuven, Antwerpen of in het buitenland, zich wel kunnen bijscholen, 

vervolmaken, specialiseren in West-Vlaanderen. Wanneer de definitieve bevestiging van de Vlaamse 

overheid wordt verkregen, zal in overleg met de academische instellingen, die actief zijn op ons 

grondgebied, worden gekeken hoe deze middelen maximaal kunnen worden ingezet en hoe onze 

speerpunten op economisch vlak, en dan vooral de werknemers, verder kunnen worden ondersteund. 

Ondanks de positieve indicaties blijft de kloof met het tekort wel groot en is er dus nog een lange weg te 

gaan.  

Dit zorgt ervoor dat we onze schaarse middelen zo specifiek en selectief mogelijk moeten inzetten. 

Daarom zal er worden geïnvesteerd in de realisatie van wetenschapsparken in West-Vlaanderen.  

Een eerst wetenschapspark is het Ostend Science Park. De ervaringen zijn zeer positief. Het is de ambitie 

om de regio maximaal te ontwikkelen op het vlak van blauwe economie en dit in samenwerking met  

andere instellingen zoals het Vliz, Universiteit Gent en verschillende topbedrijven uit de regio die op dat 

domein actief zijn. Vanuit de POM wordt maximaal ingezet om de blauwe cluster maximale kansen, 

maximale dynamiek te geven. Er wordt samengewerkt met een Europees netwerk. 

Het midden van West-Vlaanderen heeft de hoogste concentratie van voedingsindustrie in West-Europa. 

Daarom wordt daar gestalte gegeven aan de Food Valley. Een plek waar kennis ontwikkeld wordt die 

toekomstgericht en toepassingsgericht ingezet kan worden in de bedrijven. Er werd ongeveer 2 miljoen 

Europese middelen gemobiliseerd. Vanuit de POM zal dit bedrag verdubbeld worden, door middel van de 

provinciale dotatie. Daarnaast zal Syntra West, in ruil voor de steun die ze krijgen voor de grondige 

herstructurering die ze in de komende periode zullen doorvoeren, gratis grond zal afstaan voor de bouw 

van nieuwe faciliteiten inzake onderzoek in de voedingssector en dan meer bepaald over voeding en 

gezondheid.  

In Zuid West-Vlaanderen wordt maximaal verder ingezet op alles wat te maken heeft met onderzoek 

naar machinebouw en mechatronica. Flanders Make, een Vlaamse speerpuntcluster heeft zich ook in 

West-Vlaanderen gevestigd. De Vlaamse Overheid investeerde 15 miljoen euro in Flanders Make. Inzake 

machinebouw en mechatronica heeft de streek rond het Kortrijkse, met ook belangrijke ankerpunten 

voor grote bedrijven in het Brugse, ongeveer een aandeel van 42 à 43% van de sector in Vlaanderen. 

Terwijl op het vlak van kennisontwikkeling West-Vlaanderen compleet verweesd was. Ook de cluster rond 

machinebouw en mechatronica wordt daarom versterkt. In het masterplan voor de ontwikkeling van het 

Provinciaal Technisch Instituut trekken we 5 miljoen euro uit om een toptechnicum te kunnen realiseren, 

zijnde een infrastructuur waar ook jonge mensen uit het middelbaar onderwijs maar ook 

volwassenonderwijsinstellingen zullen kunnen geconfronteerd worden met de meest toekomstgerichte 

machines en computers op het terrein van machinebouw, textiel, enz. en daar geschoold kunnen 

worden.  

Daarnaast is er de ambitie om een hub te creëren rond alles wat te maken heeft met dronetechnologie. 

In dit verband werd een Europees budget van 2 miljoen vrijgemaakt, dit werd nog niet goedgekeurd 

maar de dossiers zijn opgemaakt en moeten eerstdaags ingediend worden. De ambitie is om aan de kust 

alles wat te maken heeft met opleiding rond drones te concentreren in Oostende. Alles wat te maken 

heeft met de start ups, jonge bedrijven die zich op dit terrein willen begeven, wordt geconcentreerd in 

het Zeebrugge. Maar er zal ook een faciliteit ontwikkeld worden waar de productie van drones kan plaats 

vinden en waar de testing van grotere drones kan gebeuren. Hiervoor wordt gekeken naar de 

luchtmachtbasis in Koksijde die tegen 2023-2024 ontruimd zal worden en waar in goede samenwerking 

met de gemeente Koksijde wordt gekeken hoe invulling kan worden gegeven aan de site. Ook ruimtelijk 

wordt er gestreefd om de site zo goed mogelijk te ontwikkelen. Er zal bedrijventerrein worden 

ontwikkelend, maar aangezien er reeds startbanen en een controletoren aanwezig is, is het aangewezen 

een gedeelte van de gronden voorzien voor economie een toepassing te geven in de dronetechnologie. 

De contacten met de gemeentebesturen en met de generaals en de stafchefs van de luchtmacht hebben 

ons hoopvol gesteld. Op dat terrein zullen we via de GTI West-Vlaanderen een 2 à 2,5 miljoen kunnen 

vrijmaken, opnieuw met een ruime Europese ondersteuning. 

Kortom wij willen krachtig verder inzetten op het domein onderzoek en ontwikkeling via test- en 

onderzoeksfaciliteiten, leerstoelprojecten en andere projecten. In essentie willen we de inhaalbeweging 

verder kracht bij zetten om te zorgen dat West-Vlaanderen die op dit gebied misbedeeld is een 

inhaalbeweging kan doen om de test- en onderzoeksfaciliteiten te stimuleren en de contacten met 

onderzoeks- en kennisinstellingen en bedrijven te verbeteren. 



 

We zijn onderworpen aan de digitale transformatie. De computer wordt baas, jobs gaan verloren en 

veranderen. Er komen echter ook nieuwe opportuniteiten door de nieuwe technologie. De eerste prioriteit 

bestaat er in om te zorgen dat de mensen die vandaag een goede job hebben, die job morgen kunnen 

behouden. Zij zullen dus ook de vaardigheden en expertise moeten kunnen opdoen om aan de 

uitdagingen van hun job van morgen te kunnen beantwoorden en dus hun job te kunnen houden.  

In het kader van de GTI West-Vlaanderen, een budget van 15 miljoen euro, wordt in samenspraak met 

alle vormingsinstellingen voor volwassen in deze provincie en de sectorfondsen onderzocht hoe we deze 

middelen kunnen inzetten om 2 zaken te bekomen; enerzijds de sterke modernisering van het didactisch 

materiaal, de machines en de uitrusting die op vandaag in de onderwijsinstellingen voor volwassen 

aanwezig is en anderzijds het mobiliseren en motiveren van een maximaal aantal bedrijfsleiders en 

werknemers om opleidingen te volgen. Op dit ogenblik is een call lopende voor 18 miljoen en dit 

evolueert goed, ook de contacten met de sectorfondsen zijn heel positief.  

De VDAB zal de basisvormingen voor haar rekening nemen. In een 2de orde wordt gerekend op de 

andere onderwijsinstellingen voor volwassenonderwijs voor de vervolmaking en gespecialiseerde 

opleidingen. Er wordt ingezet op samenwerking tussen de vormingsinstellingen om uiteindelijk zo 

efficiënt mogelijk te kunnen werken.  

Syntrawest moet zich herstructureren door het gewijzigd landschap in West-Vlaanderen. Als partner van 

Syntrawest zal de provincie dmv een terugbetalingsfaciliteit van 6 miljoen SyntraWest hierbij 

ondersteunen. 

 

Een andere economisch probleem is de kleinhandel. In bijna alle gemeenten en steden in West-

Vlaanderen staat de zelfstandige kleinhandel onder druk. Wanneer wordt gekeken naar de 

leegstandcijfers zal moeten worden erkent dat deze gemiddeld rond de 8 à 9 procent hangen maar in 

sommige gemeenten en steden de 14 à 15 procent benaderen. In de voorgaande legislatuur werd het 

standpunt ingenomen dat het kleinhandelbeleid hoofdzakelijk een gemeentelijke of stedelijke 

aangelegenheid was en waarbij de provincie hooguit faciliteert. Op vandaag wordt vastgesteld dat de 

gemeenten en steden vragende partij zijn dat de provincie meer verantwoordelijkheid opneemt op dit 

vlak. Sinds augustus dit jaar is ook Vlaanderen meer in deze richting aan het evolueren. We worden door 

Vlaanderen geresponsabiliseerd om onze verantwoordelijkheid op dit vlak te nemen. Het is dus logisch 

dat we ook meer verantwoordelijkheid en meer initiatief zullen nemen op dit vlak. De opdracht werd 

gegeven aan de POM om een strategie te ontwikkelen waarbij gestalte wordt gegeven aan 

kleinhandelcoaches die de gemeenten gaan bijstaan, meer wordt geïnvesteerd aan de captatie van data 

om tot goede strategische plannen op gemeentelijk niveau te komen en hoe aan kernversterkende 

kleinhandel gestalte kan worden gegeven. Wanneer de gemeente vragende partij is wordt samen met de 

gemeente maar ook samen met de handelaars wordt gewerkt aan een strategische planning die gestalte 

kan geven aan de consolidatie van de kleinhandel in de steden en gemeenten. In 30 dorpen in de 

provincie is er namelijk geen faciliteit waar men voedingsmiddelen kan aankopen en dat lijstje is aan het 

groeien.  

Er zal door de POM een aantal miljoen worden geïnvesteerd. Met dit budget worden experten ingehuurd, 

bijkomende date verzamelt, coaches aangesteld, eventuele nieuwe starters begeleid, collectieve 

initiatieven ondersteund en in extreme gevallen zal er materieel geïnvesteerd worden en over worden 

gegaan tot de verwerving van onroerende goederen om deze ter beschikking te stellen. Waar de markt 

faalt moet de overheid haar verantwoordelijkheid nemen. 

 

De provincie moet meer creatieve starters hebben en er ook verder in investeren. Er wordt hiervoor 

ongeveer 12 miljoen uitgetrokken. Voor de helft zijn dit materiële investeringen, zoals renovaties van 

bedrijvencentra maar er wordt ook ingezet op de begeleiding van starters en het ondersteunen van 

creatieve starters die inzetten op nieuwe technologieën. Er zijn gesprekken met de 

Participatiemaatschappij Vlaanderen om een participatiefonds op te richten voor creatieve starters in 

vernieuwende, technologische sectoren. 

 

De brexit komt er hoogstwaarschijnlijk, maar de onderhandelingen kunnen nog 2 à 2,5 jaar duren. Dit 

betekent dat er een soort stand still komt waardoor de gevolgen zich pas zullen uiten nadat de 

onderhandelingen zijn afgerond. De impact van de brexit zal op West-Vlaanderen ongeveer dubbel zo 

groot zijn als op Vlaanderen in het algemeen.  

Er moet geïnvesteerd worden in onze fundamenten, de grondvesten moeten stevig staan. 



In samenwerking met met Flanders Investment and Trade wordt geijverd voor de versterking van de 

internationalisering van de KMO’s. De poorten, zoals de luchthaven van Oostende en de haven van 

Zeebrugge moeten worden versterkt. Naast de Chinese participatie moet de deur worden open gehouden 

voor een evenwichtige ontwikkeling, dit bv. via de landen van de Gemenebest die een nieuwe poort 

nodig zullen hebben op het continent. 

We zijn een perifere provincie, maar we zijn hier niet alleen in. De contacten met andere perifere regio’s 

in Nederland, Frankrijk en zelfs met Kent werden geïntensifieerd. We evolueren naar een nieuwe vorm 

van grensoverschrijdende relaties. Er wordt gestreefd om een operationeel comité op te richten om tot 

een gemeenschappelijke strategie te komen.  

Er is 3,5 miljoen euro voorzien voor de brexitproblematiek. Het FIT zal ook investeren waardoor er op 

korte termijn 2 à 2,5 miljoen zou kunnen bijkomen. 

 

Er wordt ingezet op duurzaamheid, de economie wordt duurzamer gemaakt.  

Er wordt verder geïnvesteerd in de ontwikkeling van de modal shift, namelijk zoveel mogelijk goederen 

van de baan halen en op het schip, de trein brengen. Er zijn 6,5 miljoen investeringen voorzien, in vele 

gevallen gaat het om een investering die maar voor 20% ten laste is van de provincie. Het gaat onder 

meer om de river terminals in Wielsbeke en Roeselare, 2 overslagplaatsen waterweg in Diksmuide en 

Veurne, enz.  

De POM gaat inzetten op de transformatie van de bedrijventerreinen naar duurzame bedrijventerreinen 

van de toekomst. De ambitie is om daar 5 miljoen in te investeren. Het gaat om een ruim spectrum aan 

maatregelen die op bestaande bedrijventerreinen kunnen worden genomen.  

In februari 2020 opent het Vlaams Centrum voor Kunststoffen in het Kortrijkse. De ambitie is om in 

associatie met universiteiten en kennisinstellingen een West-Vlaams centrum voor nieuwe materialen en 

circulaire economie te realiseren.  

Er is vanuit de bedrijven een grote vraag naar menselijk kapitaal. De werkloosheid staat laag. De 

mogelijkheid om nog bijkomend mensen te werk te stellen ligt bij bepaalde doelgroepen, vb. jongeren 

met migrantenachtergrond, mensen met een handicap, mensen uit de geestelijke gezondheidszorg,… . 

Dit zijn groepen mensen die niet kunnen participeren op of verstoten zijn van de arbeidsmarkt. Er zal op 

deze doelgroepen ingezet worden via een doelgroepenbeleid. Ook de initiatieven van duaal en levenslang 

leven kunnen hier verder op inspelen. De cel arbeidsmarkt van de POM zal zich hierop toeleggen. Zij 

hebben in de vorige legislatuur baanbrekend werk verricht in verband met de maatwerkbedrijven.  

60% van de jongeren die een opleiding volgen aan de hogeschool of de universiteit verlaten de provincie 

en komen maar met mondjesmaat terug naar de provincie. Daarnaast blijkt uit de statistieken op het 

vlak van woonbeleid blijkt dat meer dan 50% van de jonge gezinnen op de huurmarkt aangewezen zijn. 

25% van de jonge gezinnen moet 35 à 40% van hun inkomen besteden aan het betalen van huur. 

Tussen de sociale huurmarkt en de reguliere huurmarkt is er nood aan een aantal initiatieven. Er worden 

een aantal modellen uitgewerkt waarbij wordt ingezet op de ontzorging van eigenaars in ruil voor een 

verlaging van de huurprijs en maatregelen ten opzichte van de eigenaars die ervoor zullen zorgen dat de 

huurwoningen milieuconform zijn zonder dat dit zich wreekt op de huurders en waarbij de expertise die 

aanwezig is wordt gevaloriseerd. In totaliteit wordt voor het pandenbeleid een budget voorzien van 28 

miljoen euro. 

 

Er wordt verder vorm gegeven aan het Westhoek Impulsplan. De POM zal een opdracht gunnen waarbij 

zal worden onderzocht hoe verder vorm moet worden gegeven aan het volwassenonderwijs in de 

Westhoek. Er wordt 2 miljoen euro uitgetrokken voor het Westhoek Impulsplan in al zijn facetten.  

 

Tenslotte wordt verder gestalte gegeven aan de Topkust-aanpak waarbij in nauwe samenwerking tussen 

de provincie, departement omgeving Vlaanderen en de gemeenten aan de kust concreet antwoorden 

worden geformuleerd op de vragen, problemen die specifiek zijn voor de kust. Er wordt overwogen om 

een fonds op te richten voor het Topkustproject. Er zal een impulsplan voor de kust worden opgemaakt. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Maarten Tavernier (Groen). 

Ik wil mij even tot u richten als gedeputeerde voor financiën, met een aantal opmerkingen over de 

manier waarop de opmaak van het meerjarenplan aangepakt wordt.  

Het is niet de eerste keer dat ik de indruk heb dat de provincie het zichzelf eigenlijk moeilijk maakt door 

alles heel detaillistisch te bekijken.  



Ik heb alle begrip voor het feit dat het een hele uitdaging is om zo’n meerjarenplan rond te krijgen en 

dat de software nog kinderziektes vertoonde, daarom is mijn tussenkomst bedoeld als verbetersuggestie 

voor de aanpassing van het meerjarenplan voor volgend jaar.  

Een eerste verbetersuggestie; Wees selectief met de acties.  

Het is zeker positief dat het volledige beleid als prioritair bestempeld wordt en dat de transparantie 

daardoor maximaal is. Maar die hele lange lijst met acties zou toch een stuk korter kunnen gemaakt 

worden.  

In de eerste plaats: er staan een reeks acties in zonder budget. Soms is dat verstaanbaar, bijvoorbeeld 

als het enkel over personeelsinzet gaat. Maar dat is lang niet altijd het geval.  

Actie 242 bijvoorbeeld gaat over NME in Z-W-Vl en staat op 0 euro omdat het budget 2 jaar geleden 

verschoven werd naar PNRC De Gavers omwille van efficiëntie. Akkoord, maar wat staat die actie hier 

dan nog te doen? We zijn het 1e jaar van een nieuw meerjarenplan, dan moeten we toch zo geen zaken 

blijven meeslepen?  

Actie 31 gaat zonder budget educatieve en recreatieve zones in de Gavers verder inrichten of uitbouwen. 

De uitleg daarvoor is dat dit vanuit de groendienst gecoördineerd wordt, en dat dat hier staat omdat er 

vanuit het PRNC er de nodige input gegeven wordt. Ik heb de voorbije 6 jaar hier toch heel regelmatig 

gehoord dat de provincie hét bestuur zou zijn dat integraal werkt over beleidsthema’s heen, in 

tegenstelling tot sommige andere beleidsniveaus (om Vlaanderen niet te noemen). Ik heb nog niet 

gehoord dat de huidige deputatie van gedacht veranderd is, dus ik ga er van uit dat dit nog steeds geldt. 

Maar dan vinden we het wel nodig, als de ene provinciale dienst input geeft aan een andere om daar in 

het meerjarenplan een afzonderlijke actie van te maken? Ik vind dat tamelijk absurd. En er zijn nog 

gelijkaardige voorbeelden te geven. 

Actie 243 gaat over het ontwikkelen en ondersteunen van een NME-aanbod en infrastructuur voor 

Midden-W-Vl, oa door uitbouw van nieuwe onthaalinfrastructuur. Als ik dan vraag, hoe kan je dit 

realiseren met enkel 12.000 euro werkingsmiddelen per jaar, dan is het antwoord dat de investeringen 

hiervoor in actie 76 staan. Dus voor dezelfde doelstelling, vinden we het nodig om 2 acties te maken, 

eentje voor de werkingsmiddelen, eentje voor de investeringen. De reden daarvoor zal wellicht zijn dat 

dit door een andere dienst beheerd wordt. U heeft dit in elk geval in de 2e commissie benoemd als een 

belangrijke reden waarvoor acties die over hetzelfde gaan toch opgesplitst zijn. Het ligt misschien aan 

mij, maar een goed voorbeeld van integraal werken, lijkt mij dat toch niet.  

En het kan nochtans. Ik wil bij deze de groendienst en de dienst Mobiliteit en infrastructuur feliciteren, 

want de uitleg bij actie 65 ‘uitvoeren onderhoudsplan fiets- en wandelinfrastructuur in provinciale 

domeinen en langs groene assen’ vermeldt: ‘onder deze actie staan zowel werken van de groendienst als 

van Mobiliteit en infrastructuur’. Proficiat en meer van dat. 

Ik zou nog wat voorbeelden kunnen geven, maar ik ga overgaan tot suggestie 2; maak in de titel 

duidelijk waarover het gaat. 

Actieplan 2 gaat bijvoorbeeld over de Gavers, Transfo en Raversyde. Er staan 19 acties onder, waarvan 

de meeste met vermelding van de locatie waarover het gaat. Maar bvb. actie 25 vermeldt algemeen 

‘ontwikkelen en aanbieden van een aantrekkelijk educatief en toeristisch aanbod voor verschillende 

doelgroepen’. Er is een vraag naar uitleg voor nodig om dan te weten dat dit budget enkel voor de 

Gavers bestemd is. En daarna komt er dan trouwens nog een aparte actie 26 voor het promoten van het 

aanbod dat in actie 25 ontwikkeld werd. Maar dat was opmerking 1. 

Ander voorbeeld: Ik zal u van actieplan 10 (p 46) de 5 regels besparen die de omschrijving van deze 

actie vormen, maar er is sprake van het Zwin, Raversyde, De Gavers en een 4-tal musea. Onder dit 

actieplan staat slechts 1 actie, en die gaat over het betalen van onze verplichtingen voor Lago, het 

provinciaal zwembad. De uitleg die gegeven wordt, is dat de omschrijving de inhoud van een bestaand 

actieplan uit de vorige legislatuur heeft overgenomen. Opnieuw: we zijn het 1e jaar van een nieuw 

meerjarenplan, dan is het toch niet nodig om zo’n achterhaalde omschrijvingen mee te sleuren.  

Ik hoef na deze tussenkomst geen omstandige technische uitleg, ik hoop alleen dat ik volgend jaar niet 

in herhaling hoef te vallen.  

De filosofie van BBC2020 is eerder om flexibel werken mogelijk te maken, en naar mijn mening in elk 

geval niet dat we acties beginnen schrijven voor budgetten van 40 euro, zoals gebeurt in actie 111. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Wim Aernoudt (N-VA) 

In de commissie is de vorm van de meerjarenplanning reeds behandeld maar aangezien de opmerkingen 

vanuit de fractie, en ook deze vanuit de groenfractie, zeer pertinent zijn wil ik hier toch op terugkomen.  



In het verleden heb ik niet nagelaten om mijn waardering uit te spreken over de volledige rapportage die 

de provincie doet of deed aan deze raad. Het valt echter op hoezeer de rapportage beperkter wordt in 

cijfers maar ook in woorden die we ter beschikking krijgen.  

Uiteraard kan het nog veel erger, veel gemeenten werken met “overig beleid” en dan valt de rapportage 

bijna volledig weg. Dit is uiteraard niet het uitgangspunt maar wel de rapportage in de vorige legislatuur. 

Gelukkig kennen een aantal mensen van onze fractie deze rapportage nog, waardoor we gericht vragen 

kunnen stellen.  

De markante vermindering in rapportage kan gekaderd worden in een streven om te debatteren over 

doelstellingen, over grote lijnen, over engagementen. Maar in dit verband is het natuurlijk des te erger 

dat er ook veel meer uitleg was, veel meer woorden, veel meer duiding in de budgetnota opgenomen 

dan vandaag, dit is een pak informatie die weg valt.  

Een tweede aspect dat hier een zeer belangrijke rol speelt, is dat het meerjarenplan nu voor het eerst 

opgesteld is met beleidsdoelstellingen die outputgericht gekozen zijn. Dit is een mooi principe; we gaan 

uit van wat we willen bereiken, waar we naartoe willen, wat onze doelstellingen zijn en in dat kader gaan 

we de meerjarenplanning opstellen waardoor actieplannen en acties niet meer opgedeeld zijn per 

gedeputeerde of per beleidsdomein. Alles begint een beetje door elkaar te lopen waardoor het natuurlijk 

allemaal nog veel moeilijker te volgen is. Je moet echt gaan zoeken welke gedeputeerde voor welke actie 

verantwoordelijk is.  

Dit maakt het allemaal niet eenvoudiger en als de uitleg bij de acties dan ook nog heel beperkt is, wordt 

het allemaal nog veel moeilijker om het te begrijpen. Maar als je outputgericht gaat rapporteren en 

outputgericht een budget opstelt, dan ga je uit van wat je wil bereiken, waar je naartoe wil. In het BBC is 

een middel opgenomen om het beleid te gaan bepalen, te gaan kijken welke weg we gaan afleggen, wat 

we willen bereiken en of we het ook effectief bereiken. Dit zijn de befaamde indicatoren en streefcijfers 

en daar is niets meer van terug te vinden in deze begroting. In de vorige legislatuur was wel nog, al was 

het een bescheiden poging, gedaan om indicatoren per beleidsdoelstelling of actieplan op te nemen in de 

rapportage en daar ook streefcijfers aan te koppelen.  

Als er nu gekozen wordt voor een outputgerichte opstelling moet het een stuk eenvoudiger zijn dan 

vroeger om die indicatoren en die streefcijfers mee te nemen. Er is gestrooid met miljoenen maar er zou 

moeten opgenomen zijn dat die miljoenen staan ten opzichte van een bepaald resultaat dat we willen 

behalen, op welke manier we dat gaan meten en wat we willen bereiken. Maar dit is niet meegenomen in 

dit verhaal, op die manier is deze BBC van de provincie eigenlijk voor een stuk een blanco check 

geworden. U gaat miljoenen uitdelen langs alle kanten maar wat u effectief wil bereiken, hoe u dat gaat 

meten, wat u wil nastreven dat wordt niet opgenomen in dit verhaal. Dit is een markante daling in de 

rapportage en heel jammer. 

Bovendien zit de fractie nog met de wrange nasmaak van de manier waarop de deputatie de cijfers over 

de verloren gegane subsidies een paar maand geleden heeft behandeld. Daarnaast mochten wij ook 

vernemen dat de opvolging gedurende het jaar voor deze raad voor de begrotingswijzigingen ook een 

heel stuk bemoeilijkt wordt. Ook de verslaggeving van commissie 2 is voor verbetering vatbaar. 

Als ik dit allemaal op een rij zet, dan moet ik zeggen dat ik uw collega, voorganger gedeputeerde van 

financiën meer en meer begin te missen. 

Maar is nog iets; wij mochten vernemen dat de agentschappen als volwassen worden beschouwd. Ze 

krijgen meer verantwoordelijkheid, meer vertrouwen van de deputatie en ze krijgen een 

investeringsdotatie waarmee ze het moeten doen. U stelde ons meteen gerust dat de raad zeker, 

absoluut en voldoende rapportage zou gaan krijgen. Dit is allemaal mooi in theorie, maar als ik de 

rapportage van de agentschappen, die op een volwassen manier gaan rapporteren naar de raad, 

vandaag bekijk dan moet toch vastgesteld worden dat er een groot onderscheid tussen is. Ik heb hier het 

BBC verhaal mee, mooi opgesteld door Westtoer die een heel mooi verslag uit brengt van ongeveer 60 

bladzijden goed voor ongeveer 15 miljoen euro. Ik heb hier ook de financiële rapportage die wij als raad 

ter beschikking krijgen van de POM, waar u zelf verantwoordelijk voor bent. Dit gaat over 75 miljoen 

euro en daar moeten we het stellen met anderhalve A4 bladzijden aan rapportage. Ik denk op zijn 

zachtst gezegd dat de rapportage vanuit de agentschappen, die nu volwassener zijn en meer 

verantwoordelijkheid krijgen, die rapportage aan de raad voor heel wat verbetering vatbaar is. Een 

aantal agentschappen zijn verplicht om via BBC te werken en een aantal agentschappen niet, maar dit is 

geen kwestie van een rapportage te moeten maken, dit zou vooral een kwestie van willen moeten zijn. Ik 

sluit hiermee af en ik hoop dat we rond die rapportage in de toekomst een stuk verbetering kunnen 

krijgen vanuit die agentschappen want ik denk dat dit in debatten soms wat ondergesneeuwd raakt. 

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt.  



In de commissie werd toegelicht dat het nieuw softwaresysteem voor de presentatie van de gegevens 

verbeterd zal worden in de komende periode. Hij neemt de suggesties van de heer Maarten Tavernier 

(Groen) mee maar ook met de evoluties uit het verleden dient rekening te worden gehouden. De 

gebiedsgerichte werking heeft in de voorgaande periode bijvoorbeeld heel wat initiatieven genomen die 

aansloten bij lijndiensten. Vanaf 2020 zullen alle initiatieven die worden uitgevoerd bij de lijndiensten 

vanuit de gebiedsgericht werking aan de lijndiensten worden toegevoegd. De evolutie is niet alleen 

technisch maar is ook voor een stuk politiek ingegeven. De naamgeving enz. zal verbeterd worden en er 

zal meegedeeld worden welke gedeputeerde voor wat bevoegd is, wat overigens nu ook reeds 

gaandeweg werd meegedeeld in het kader van de besprekingen. Het gaat om een verbetertraject en er 

werd toegegeven dat dit beter kon maar er is respect voor de personen die dit hebben moeten opstellen 

met een nieuw softwarepakket waarvan de instantie die het moest beheren niet in staat was om alle 

diensten te leveren die we nodig hadden. Wij zijn overigens één van de enigste bestuursniveaus zijn die 

alle acties prioritair gemaakt hebben. We zullen zorgen dat dit transparanter wordt. 

Wat betreft de rapportage is de zonet gegeven informatie foutief. Voor de POM werd bijvoorbeeld in de 

voorgaande legislatuur systematisch wanneer er belangrijke beslissingen werden genomen vanuit de 

POM werd daarvoor een infopunt geagendeerd op de 4de commissie en dit werd uitvoerig uiteengezet aan 

alle provincieraadsleden die geïnteresseerd waren. De opvolgingsrapportage zal heel serieus worden 

genomen en de dienst financiën zal dit onder mijn toezicht zeer nauwgezet uitvoeren. Dit werd trouwens 

ook al met de diensten doorgesproken. Daarnaast zal aan de agentschappen worden gevraagd om op 

regelmatige tijdstippen en zeker wanneer zij essentiële beslissingen nemen om deze toe te lichten in de 

betrokken commissie en daardoor onder de vorm van infopunten of desnoods beslispunten aan de 

provincieraad worden meegedeeld. De kritiek dat de agentschappen achter de rug van de provincie 

gewerkt zouden hebben, wordt niet aanvaard. 

We gaan evolueren op het vlak van outputindicatoren en we gaan daar in het kader van de 

opvolgingsrapportage ook aandacht aan spenderen. Met andere woorden; we hebben een heel duidelijke, 

transparante houding willen aannemen en ik zal zelf als gedeputeerde van financiën helpen bewaken dat 

de transparantie er is en dat jullie, die uiteindelijk de verantwoordelijken zijn van het globaal budget, op 

een volwaardige wijze worden geïnformeerd zodat het debat kan gevoerd worden en dat er ook rekening 

wordt gehouden met uw opmerkingen, maar ook hier dient een volwassen gesprek te worden gevoerd. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Wim Aernoudt (N-VA). 

Ik heb nooit gezegd dat de agentschappen bewust, achter de rug van deze provincieraad zaken gaan 

organiseren. Er zijn 3 agentschappen die een autonoom provinciebedrijf zijn en die zich moduleren naar 

het BBC verhaal ook met de gebreken die daar vandaag in zijn. Ik stel voor dat ook de andere 

agentschappen zich naar dit model liniëren.  

U bent niet ingegaan op één van mijn fundamentele en belangrijke opmerkingen dat gaat over de 

indicatoren en streefcijfers. In de vorige legislatuur en dus de vorige rapportage heeft de provincie daar 

een stukje weg afgelegd en kregen we steeds opmerkingen van het rekenhof omdat dit niet voldoende 

was uitgewerkt. Het gaat om een belangrijke vorm van rapportage; u stelt zich een aantal doelstellingen 

en in het BBC verhaal wordt een instrument aangereikt om nadien te kijken of je die doelstellingen 

effectief ook haalt. Dat zijn nu eenmaal die indicatoren en streefcijfers maar als je een outputgericht 

budget hebt waar je duidelijk het budget linieert op wat je wil bereiken dan is het een stuk eenvoudiger 

geworden om indicatoren en streefcijfers te gaan zoeken. Het is spijtig dat dit in dit verhaal niet is 

meegenomen. Het is een belangrijke verandering in vergelijking met de vorige legislatuur. 

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt. 

Ook op het vlak van indicatoren zal duidelijkheid worden verschaft. De indicatoren zullen worden bezorgd 

samen met de rekeningen van 2019. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Kristof Pillaert (N-VA). 

In de inleiding ging het reeds over de brexit. Gedeputeerde de Bethune had het over verschillende 

bedragen en de GTI die samen met Zeeland en Noord-Frankrijk zou kunnen worden aangegaan. Maar 

wat ik miste in de uiteenzetting waren de concrete zaken. Ik heb enkele maanden terug al een 

mondelinge vraag gesteld hieromtrent in de raad. U zegt zelf; “ik denk dat de brexit er komt” of u bent 

het al zeker maar u weet nog niet wanneer, er komt een stand still van 2 jaar maar het is nu dat we 

moeten handelen, nu dat we ons moeten voorbereiden.  

Enkele maanden terug zijn er al verschillende vergaderingen geweest over dat men actie zal ondernemen 

vanuit de provincie samen met Vlaanderen, er zouden ook middelen komen van Europa. We zouden 



kijken om mensen die eventueel hun job verliezen, vooral dan in de haven van Zeebrugge, te 

heroriënteren. Er waren enkele maanden terug heel wat zaken aangekondigd. Nu is mijn vraag; hoe 

staat het met deze zaken op dag van vandaag, deze kunnen gedurende de standstill toch niet on hold 

worden gezet? 

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt. 

Daarnet werd het kader waarbinnen we handelen toegelicht maar ik ben niet tot in detail gegaan. Alle 

nodige, betrokken niveaus werden gealarmeerd en we hebben de nodige stappen gezet om een 

financieringsbasis mogelijk te maken.  

Er worden inspanningen geleverd om binnen de Vlaamse context, met Europese middelen, een GTI te 

maken alsook om een  grensoverschrijdende GTI te maken.  Vandaag zijn we de basis aan het leggen 

zijn van een financieringsinstrument die ervoor kan zorgen dat de “fundamentals” van onze West-

Vlaamse economie, die geconfronteerd worden met verslechterende internationale omstandigheden, 

helpen ondersteunen of onderbouwen.  

Begin december vindt er een vergadering plaats met het noorden van Frankrijk om na te gaan hoe een 

operationele vergadering met beleidsmensen en techniekers kan worden georganiseerd waarin de 

prioriteiten duidelijk zullen worden geformuleerd.  

In voorbereiding van een grensoverschrijdende GTI worden stappen gezet om de middelen vrij te maken 

binnen het Interreg programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen. Dit om de gemeenschappelijke visie, die 

een noodzakelijke voorwaarde is voor een GTI, rond te krijgen.  

Het is echter niet altijd even gemakkelijk om internationale partners te mobiliseren. Er wordt ook 

vastgesteld dat onze eigen hogere overheden nog enorm worstelen met de richting waarin ze willen 

gaan. De steun van het FIT werd wel reeds toegekend.  

Het evolueert dus gunstig en de komende weken zullen we gestalte kunnen geven aan een consistent 

financieringsmechanisme die het mogelijk zal maken maatregelen te nemen die zullen helpen om de 

gevolgen van de brexit te ondervangen. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Kristof Pillaert (N-VA). 

Dit is inderdaad het verhaal dat u verteld hebt in de inleiding. U zegt dat het veel tijd kost. Als u via 

Europa wil gaan om centen los te krijgen, kan ik mij wel inbeelden dat het inderdaad veel tijd kost.  

U zegt dat de Brexit gunstig zit, maart dit lijkt toch iets te kort door de bocht is. Ik denk dat de Brexit 

voor niemand gunstig zal zijn.  

Twee maanden geleden stelde ik reeds deze vraag en u antwoordde toen dat er onmiddellijk acties 

ondernomen zouden worden. We zijn nu 2 maanden verder en nu geeft u aan dat verschillende partijen 

nog niet weten wat ze willen en dat wij gaan wachten op Europa. Ik vrees dat we in de fase van overleg 

en vergaderingen zullen blijven hangen tot de Brexit er is en dan gaan we niet meer kunnen schakelen 

om effectief te anticiperen op hetgeen dat er gaat gebeuren. 

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt. 

Het is niet correct dat er op vandaag nog geen concrete acties ondernomen zijn.  

We hebben heel duidelijke afspraken gemaakt met onze Vlaamse collega’s om de prospectie naar nieuwe 

investeerders vanuit de Gemenebest mogelijk te maken. Dit wordt momenteel uitgerold en er wordt ook 

een specifiek GTI dossier voorbereid die dit zal versterken in de komende periode. We zullen hier, samen 

met FIT, 2 à 2,5 miljoen euro in investeren.  

Ten tweede starten we met VOKA een tweede sensibilisatieronde van KMO’s in West-Vlaanderen om hen 

te wijzen op de problemen en de mogelijkheden om nieuwe markten te verkennen.  

Ten derde zijn we bezig met het ontwikkelen van een acquisitieplatform. Er zijn reeds een paar bedrijven 

uit het buitenland die aan het onderzoeken zijn op welke manier ze zich in West-Vlaanderen zouden 

kunnen vestigen omdat zij ook van hun kant willen anticiperen op een Brexit.  

Er zijn reeds concrete stappen gezet in dit dossier en er is een goede samenwerking met FIT. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Simon Bekaert (Sp.a). 

Mijn tussenkomst betreft eigenlijk een vraag naar de stand van zaken en de volgende stappen die zullen 

worden genomen in het Brexitbeleid.  

In november 2018 hadden we een preanalyse van de POM met daarin heel wat cijfergegevens. In april 

2019 werd een reconversiefonds van 80 miljoen euro aangekondigd en werd de onderliggende 

boodschap gegeven dat we die 80 miljoen euro effectief nodig zullen hebben.  



Als het de bedoeling is om die middelen vanuit Europa aan te trekken; op vandaag is het standpunt 

vanuit Europa nog altijd dat er geen extra middelen ter beschikking zullen worden gesteld en geen apart 

fonds zal oprichten waarvan West-Vlaanderen begunstigde zal zijn.  

Ik heb er het Vlaams regeerakkoord op nagelezen alsook diagonaal de beleidsnota’s en ik kan er over 

gelezen hebben maar ik heb niet de indruk dat Vlaanderen middelen zal vrijmaken. In ieder geval is er 

wel een inspanningsverbintenis vanuit Vlaanderen om de Europese fondsen trachten los te krijgen. Zo’n 

verbintenis is voor het Vlaams Gewest niet zo moeilijk; “we geven u niets, maar we beloven wel dat we 

het wel eens bij een ander gaan vragen”. Die ander, voor zover dit Europa is, daar hebben we niet zoveel 

tijd meer voor. Als ik mij niet vergis zijn de onderhandelingen rond het meerjarig financieel kader 

voorzien voor december, we hebben het geluk dat deze zijn uitgesteld naar februari maar daar gaat de 

Europese begroting voor de komende 7 jaar vastgelegd worden. Ik hoop dat Vlaanderen en de Federale 

regering hun best gaan doen voor onze provincie maar ik denk dat het belangrijk is dat onze provincie 

betrokken wordt bij de Vlaamse Brexittaskforce van de Vlaamse minister-president.  

Dit is eigenlijk mijn eerste concrete vraag; In hoeverre is de provincie al betrokken bij deze taskforce? 

Worden wij daar formeel of informeel lid van? Worden wij op die vergaderingen uitgenodigd? 

Als ik dan buiten Vlaanderen kijk, maar daar hebt u al een stukje naar verwezen, is het niet slecht dat 

we aan één zeil trekken met de andere regio’s die waarschijnlijk de grootste impact zullen hebben. Mijn 

tweede vraag is dan ook de stand van zaken van de samenwerking met Noord Frankrijk maar ook met 

Zeeland en welke concrete afspraken werden daar reeds gemaakt? 

Wat betreft de zoektocht naar middelen voor de provincie heeft u al verwezen naar Interreg, we hebben 

EGTS, Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking, maar er bestaat ook zoiets als de BGTS, de 

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking, en ook dat is een zelfstandig kanaal om subsidies 

aan te vragen en waar mogelijk de voorwaarden wat minder streng zijn. Daarom mijn vraag; wordt ook 

dit spoor meegenomen? 

Wat betreft de impact op de provincie hebben we de cijfers van de POM maar als we echt met cijfers 

willen overtuigen zullen we moeten komen met studies die uitgaan van een onafhankelijke instelling, 

zoals een universiteit of opgemaakt in opdracht van de Vlaamse of federale overheid waaruit ook die 

impact voor onze provincie blijkt. Ik vermoed dat dit er ook zit aan te komen en ik denk dat we alert 

moeten zijn dat daaruit de juiste conclusies worden getrokken in het voordeel van onze provincie.  

Tenslotte denk ik dat het ook belangrijk is om de violen gelijk te stellen, niet enkel met onze buren uit 

Noord Frankrijk en Zeeland, maar ook binnen onze eigen provincie. Er bestaat een risico dat binnen de 

provincie de steden met elkaar gaan beginnen concurreren onder de vlag van de Brexitzoektocht naar 

bovenlokale fondsen. Daarom mijn vraag; worden de nodige stappen ondernomen om toch solidair met 

de provincie naar het Vlaams en federaal niveau te stappen en te vermijden dat de West-Vlaamse steden 

en gemeenten elkaar beginnen te beconcurreren.  

 

De voorzitter geeft het woord aan Kristof Pillaert (N-VA). 

Er wordt opgemerkt dat er vanuit Vlaanderen niets gebeurt, maar je kan toch niet gaan verwachten dat 

men vanuit Vlaanderen speciaal voor West-Vlaanderen actie onderneemt. Er zijn ook nog andere 

bedrijven die handelszaken hebben met Groot-Brittannië. Er is een taskforce opgericht, die gaan bv. 

kijken om afspraken te maken rond de visserij, en de visserij is bij uitstek West-Vlaanderen. Het is een 

beetje kort door de bocht dat wordt gezegd dat Vlaanderen specifiek subsidies moet gaan inzetten op 

West-Vlaanderen.  

Dat er afspraken moeten worden gemaakt en dat er samen stappen moeten worden ondernomen, daar 

ga ik wel volledig mee akkoord. De vorige minister-president ging trouwens reeds naar Groot-Brittannië 

om economische akkoorden af te sluiten en dit was in het belang van Vlaamse bedrijven en dus ook 

West-Vlaamse bedrijven.  

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt. 

We zijn niet uitgenodigd op de Vlaamse Brexittaskforce. Dit is een vergissing van Vlaanderen, maar dit is 

nu eenmaal zo.  

Wat betreft de cijfers; het is juist dat er Vlaamse cijfers zijn, deze werden opgemaakt door de KUL en 

deze studie bevat ook provinciale cijfers. Deze werden echter tot op vandaag nog niet bekendgemaakt. 

Ik kan u niet geven wat men mij niet geeft maar men heeft mij wel meegegeven dat de cijfers die de 

POM destijds had gedistilleerd vrij betrouwbaar waren.  

Wat betreft de BGTS moet worden opgemerkt dat bv. Luxemburg zeer weinig impact zal ondervinden 

van de Brexit. Binnen Vlaanderen zullen vooral West-Vlaanderen en een deel van Oost-Vlaanderen het 

gelag betalen. De impact op onze contreien is dubbel zo hoog als het Vlaams gemiddelde. We zullen 



daarom BGTS niet verwaarlozen, op zn minst moet onderzocht worden of er op dat terrein 

opportuniteiten zouden weggelegd zijn.  

Wat betreft de samenwerking met Noord Frankrijk en Zeeland; dit is bijzonder positief aan het 

evolueren. We gaan in de richting van de oprichting van een klein uitvoerend comité van een 4 à 5tal 

politici en een 4tal techniekers die samen gestalte zullen geven aan een heel concreet voorstel die we 

dan samen grensoverschrijdend richting Europa kunnen formuleren. Dit zal weliswaar ook voor een stuk 

bepaald worden door de onderhandelingen die de lidstaten zullen voeren over bijvoorbeeld de verdeling 

van de cohesiefondsen in het kader van Interreg die zullen verdeeld worden over de verschillende 

landen.  

Eén van de zaken die wij beklemtonen richting Vlaamse regering is dat het niet onbelangrijk is dat we 

projectprogramma’s zoals Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen en Vlaanderen-Nederland dat die nog gedoteerd 

zijn met voldoende Europese middelen zodoende dat wij als volwaardige gesprekspartner met de Noord-

Fransen en de Nederlanders kunnen aan tafel zitten. Daarnaast moet men niet denken dat men het goed 

van de perifere provincies kan gaan bepalen vanuit de ivoren torens in Brussel want ook dat is een risico 

die zich aandient in het kader van bepaalde tendensen in de Vlaamse administratie.  

Ik ben niet gerust maar ik denk dat we binnen de mogelijkheden die we hebben, de voorbije maanden 

alles in het werk hebben gesteld om de kansen om gunstig te landen of toch zo gunstig mogelijk te 

landen, te nemen. We worden trouwens zowel in Nederland als in Noord-Frankrijk erkent als degene die 

het initiatief hebben genomen. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Anthony Dumarey (Open Vld). 

Ik heb een vraag omtrent de ondersteuning van de lokale economie in landelijke gebieden en het 

buitengebied alsook wat betreft kleinschalige centra waar die kleinhandel onder druk komt te staan.  

Ik deel uw analyse omtrent de kernversterking en dat we ook meer verantwoordelijkheid dienen te 

nemen vanuit de provincie. Daarnaast moet er tot meer activiteit aangezet worden en mogen we 

misschien wel iets assertiever mogen fungeren.  

De ideeën rond een kleinhandelcoach, het uitwerken van strategische plannen om de kleinhandel te 

versterken, straatinitiatieven te nemen en te ondersteunen in die kleine steden en gemeenten vinden we 

sowieso positief. Ik was toch wel verrast door het artikel dat verscheen in de media, ik ga even kort 

citeren “de provincie wil leegstaande panden kopen in dorpen waar geen enkele winkel meer is zodat 

ondernemers een winkel kunnen uitbaten.” Op die manier wordt de provincie vastgoedmakelaar. De 

provincie wil leegstaande panden kopen in dorpen waar er geen winkel meer is en ondernemers zoeken 

om die winkel uit te baten.  

In de vorige legislatuur werden reeds een aantal eerste stapjes gezet in een breder kader rond wonen, 

hier werd ook een studie voor aangevraagd. Een studie die via Idea werd uitgevoerd. We moeten toch 

wel bijzonder voorzichtig zijn met interventies die worden uitgevoerd op de markt. Een marktcorrectie 

kan namelijk ook marktverstorend werken.  

Cijfers tonen aan dat er nog nooit zoveel werd geïnvesteerd in de vastgoedmarkt als op vandaag. Het 

lijkt dus zinvoller om het ondernemen te gaan promoten, faciliteren en te ondersteunen en daar ook 

budget voor vrij te maken. Het is de taak van de provincie om mensen te stimuleren, niet zozeer om 

eigen patrimonium te verwerven.  

Patrimonium verwerven is sowieso toch wel een zeer dure aangelegenheid en er zijn ook heel wat 

verplichtingen, zoals de eigenaarsverplichtingen, het onderhoud van de gebouwen, diverse herstellingen, 

het aanvragen van offertes om die herstellingen uit te voeren, het opzetten van een eigen technische 

dienst, het gebouw energetisch maken, eventueel debiteurenbeheer en als dat niet goed afloopt zit je 

met falingen en curatoren die niet altijd even gemakkelijk zijn om het pand opnieuw vrij te geven.  

Ik wil nog terugkomen op mijn bezorgdheid over de marktverstorende werking. Er is daar heel wat 

lectuur over. Er is een interessante studie van de universiteit van Antwerpen over marktwerkingsbeleid 

waarin ook duidelijk vermeld staat dat we marktinmenging kunnen missen als kiespijn.  

Daarom wil ik toch vragen, om zoals u in uw inleiding hebt vermeld om zeker de nodige ondersteuning te 

bieden aan de kleine steden en gemeenten om het ondernemerschap te gaan promoten maar toch te 

bezinnen vooraleer op vrij grote basis een aantal panden aan te kopen.  

 

De voorzitter geeft het woord aan Herman Lodewyckx (groen). 

Ik zou ook willen tussenkomen in verband met de winkelpanden.  

De winkelpanden worden noch in boek 1 noch in boek 2 van het budget vermeld waardoor het moeilijk is 

om dit bij de juiste actie te plaatsen.  



In het verleden stelde ik reeds een schriftelijke vraag over hoeveel onroerende goederen, patrimonium, 

de provincie reeds heeft. Ik was verwonderd over de enorme versnippering van het patrimonium dat de 

provincie bezit, beheert, verhuurd enz. De paniek slaat mij rond het hart als we dit patrimonium nog 

gaan uitbreiden met winkelpanden.  

Voor de duidelijkheid; ik deel de bezorgdheid, zoals de gedeputeerde heeft uitgelegd, dat er een 

probleem is in dorpen waar het handelsapparaat verdwijnt en dat dit ten koste gaat van de leefbaarheid 

van die dorpen. Ik ben blij dat de gedeputeerde in zijn toelichting een aantal dingen heeft gezegd; 

strategie ontwikkelen, coachen inschakelen, participatief zijn, begeleiding geven aan starters en in het 

uiterste geval, met de nadruk op uiterste geval, zou men winkelpanden kunnen aankopen.  

Ik zou zelfs waarschuwen voor dat uiterste geval om eigendommen te gaan verwerven. Is dit wel de taak 

van de provincie? Bij de uitleg dacht ik spontaan, dat is eigenlijk wat Westtoer doet maar dan op vlak 

van toeristische infrastructuur. Maar Westtoer gaat geen hotels aankopen, geen bar of geen café om die 

toeristische infrastructuur te gaan versterken. Zij doen wel allerlei inspanningen waardoor er een context 

gecreëerd wordt waarin ondernemers in de horeca enz. wel versterkt worden en het geheel sterker 

wordt.  

Ik heb echt serieuze vragen bij het aankopen van panden. Ik ga het niet zozeer hebben over de 

marktverstorende werking, dat laat ik over aan collega Anthony Dumarey om dat te argumenteren, maar 

wat mij wel bezorgd maakt en eigenlijk niet is opgenomen, dat is de evolutie in dat handelsapparaat. Het 

sluiten van dergelijke handelszaken heeft veel oorzaken maar 1 van die oorzaken is onder andere heel 

het internetgebeuren. Tegenwoordig besteld men zeer veel via internet. Ik weet ook wel dat men geen 

brood gaat bestellen via internet of iets van de slager of de groenteboer.  

Ik denk dat je voor de leefbaarheid van de dorpen zorgvuldig moet gaan nadenken over wat de 

basisbehoeften zijn. Het gaat niet enkel over “kan ik hier groenten en brood kopen?” maar ook over bv. 

de bankverrichtingen, postbedeling, informatie, enz. Als je dat breed concipieert zou ik eerder pleiten 

voor een soort programma waarbij de gemeenten het initiatief nemen met de betrokkenheid van de 

lokale dorpen en dat steun kan worden gegeven aan dit soort vragen. Ik zou als provincie toch niet 

beginnen met extra onroerend goed in de vorm van winkelpanden aan te gaan schaffen. Dit zie ik toch 

echt niet zitten.  

In elk geval zou ik toch hopen dat wanneer dit ooit aan bod komt dat dit niet enkel een beslissing is 

binnen deputatie maar dat dit grondig wordt uitgelegd in de commissies en een beslissing wordt van de 

provincieraad. Dus basisuitgangspunt 100% akkoord maar niet met de manier waarop gewerkt wordt.  

 

De voorzitter geeft het woord aan Wim Aernoudt (N-VA). 

Ik zou mij voor 95% willen aansluiten bij mijn beide collega’s dus ik ga het verhaal niet herhalen. 

Ik heb zeer grote twijfels of dat wat nu wordt voorgesteld een duurzaam verschil zal maken voor het 

uitbaten van een winkel in een klein dorpje. Ik ben ook een klein beetje in de war, ik had heel dit verhaal 

namelijk gekoppeld aan het woonbeleid en dan baseer ik mij op het verslag van de commissie over 

actieplan 27 wonen. U heeft zelf gezegd dat u “commerciële leegstand in kernen” koppelt aan dit 

actieplan en naar aanleiding van de bespreking van dat agendapunt is dan collega Dumarey en collega 

De Poorter tussengekomen in de commissie.  

Daarom concreet mijn vraag; moet ik de middelen en investeringsbedragen voor de aankoop van de 

winkelpanden gaan zoeken onder woonbeleid? Of niet? Want u hebt het zelf in de commissie onder 

actieplan 27 aangehaald.  

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt. 

U hebt gelijk, we gaan de markt niet verstoren en de studies waar u naar verwijst zeggen heel duidelijk 

dat de omvang van de acties die in hun ogen mogelijk zouden zijn, niet marktverstorend zouden werken.  

De kredieten zijn terug te vinden bij wonen, ook wonen boven winkels is mogelijk. In de commissie had 

ik reeds bevestigd dat de middelen geïmplementeerd worden onder wonen.  

Adam Smidt heeft, aan hetgeen waar hij voor stond, toegevoegd dat waar de markt niet werkt, het de 

plicht is van de overheid om tussen te komen. Ik ben voorstander om die theorie in zijn twee 

componenten toe te passen.  

Ik kan iedereen geruststellen dat we heel voorzichtig zullen omspringen met de immobiele transacties. 

Daarom doe ik hier een oproep om geen deuren te sluiten, mogelijkheden uit te sluiten voordat de zaken 

grondig bestudeerd zijn. Ik sluit niet uit dat wij met de nodige voorzichtigheid ook panden zullen 

verwerven.  



De tekst van het persbericht heeft een aantal mensen in verwarring gebracht, omdat het niet correct 

was. Er is gecommuniceerd dat “wanneer zou blijken dat de verwerving van een onroerend goed cruciaal 

zou zijn om een goede strategie tot resultaat te kunnen brengen, kan een aankoop overwogen worden”. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Anthony Dumarey (Open Vld). 

Ik ben bijzonder tevreden dat er ondersteuning is voor die lokale economie. De analyse dat er zeker iets 

moet gebeuren is juist. Voor alle facetten die er rond hangen ben ik zeker voorstander maar ik wil toch 

nog even een kort pleidooi houden in verband met de aankoop van onroerende goederen.  

Het is niet zozeer de huurprijs die een probleem vormt voor jonge starters. Die huurprijzen liggen in het 

buitengebied al laag voor handelspanden. Als de provincie panden aankoopt gaan we deze misschien wel 

aanbieden voor de helft van de prijs maar dit is het probleem niet. Het probleem stelt hem meer in het 

feit dat het om oudere panden gaat die helemaal niet meer up to date zijn en heel veel kosten vergen 

om te transformeren tot hedendaags winkelpand. ik denk dat we daar moeten op inzetten en jonge 

ondernemers ondersteunen zodat transformaties op een goeie en kwalitatieve manier kunnen gebeuren.  

 

De voorzitter geeft het woord aan Wim Aernoudt (N-VA). 

Als ik het goed begrepen heb, dan zijn de kredieten die voorzien zijn onder wonen ook voorzien voor de 

aankoop van winkelpanden waarboven dan wooneenheden kunnen voorzien worden. Dit is wat u gezegd 

hebt? Of vergis ik mij? 

 

De voorzitter geeft het woord aan Filip Buyse (Vlaams Belang). 

De inspanningen die de provincie wil leveren zijn eerbaar en voor een stuk ook noodzakelijk, dat is 

duidelijk. Maar ik zou toch aanvullend er op willen wijzen dat de grootste oorzaak waarom er in bepaalde 

dorpen geen bakkerij, geen beenhouwerij, geen voedingswinkel meer te vinden is, voor een groot stuk 

door een beperkt afzetgebied, gecombineerd met de overreglementering die vanuit hogere overheden 

wordt opgelegd komt. Ik denk daarbij aan een bakkerij die door normeringen al bijna een administratief 

bediende moet in huis hebben om volledig in orde te zijn met de wet op de voedselveiligheid.  

Wat grotere steden betreft kunnen we ook niet voorbij aan de problematiek van de mobiliteit. Ik bedoel 

hiermee dat we in stadskernen Kortrijk-Roeselare-Brugge enz. jaren gespendeerd hebben om de 

autogebruiker weg te jagen buiten de stadskern en daardoor de bereikbaarheid hebben verkleind en 

vervangen door een alternatieve bereikbaarheid maar geen winkelvriendelijke bereikbaarheid. Dit zijn 

zaken die wij als provincie niet kunnen veranderen en waardoor onze inspanningen zeer beperkt zullen 

blijven. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Herman Lodewyckx (Groen). 

Adam Smidt zegt inderdaad dat waar de privé het niet doet, de overheid moet ingrijpen. Maar Adam 

Smitdt heeft niet gezegd dat de provincie moet ingrijpen, hij heeft ook niet gezegd dat Vlaanderen moet 

ingrijpen of de gemeente. Ik pleit ervoor; laat dit bij de gemeente. Steun de gemeentelijke autonomie 

die best weten wat er moet gebeuren. Ik vind persoonlijk dat de provincie niet in panden moet 

investeren tenzij in het uiterste, uiterste geval maar zelf daar heb ik mijn bedenkingen bij. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Tom Willems (Sp.a). 

De fractie is voorstander om jonge ondernemers te gaan ondersteunen, de vraag is echter of we dit 

moeten doen in kleinere dorpskernen. De Vlaamse bouwmeester zou hier niet tevreden mee zijn, want 

die pleit net dat we geconcentreerder moeten gaan leven.  

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt. 

Het Vlaams gewest en de OCMW bestonden nog niet op het moment dat Adam Smidt zijn boek schreef. 

De provincies bestonden wel al, dus de kans dat hij de provincies in het achterhoofd had, is veel groter 

dan u denkt.  

Het gaat om een en-verhaal, het gaat om een complex probleem met complexe panden. Laten we niet 

de kortzichtigheid hebben om vandaag te zeggen dat we die optie, die niet de regel wordt maar de 

uitzondering, uitsluiten voordat we ermee begonnen zijn. Dat zou intellectueel een verkeerde benadering 

zijn.  

We kunnen samen problemen oplossen die op termijn wel leiden tot marktconforme goed draaiende 

ondernemingen waar inderdaad eveneens woongelegenheden aan gekoppeld kunnen worden. Het gaat 

om kernversterking. De aankoop van een baanwinkel of een pand ergens te lande zal nooit overwogen 

worden. De Vlaamse bouwmeester zal op dat vlak niet moeten panikeren en ik zal zelfs meer zeggen ik 



ben niet akkoord met de visie van de Vlaamse bouwheer dat alle dorpen moeten verdwijnen en we 

allemaal kleiner moeten gaan wonen in de centra.  

 

De voorzitter geeft het woord aan Martine Van Ryckeghem (Open Vld). 

Ik apprecieer de inspanningen die u doet om van onze provincie een logistieke draaischijf te maken. In 

het budget wordt opnieuw 1 miljoen euro voorzien voor de River Terminal Roeselare en 400.000 euro 

voor de terminal in Wielsbeke.  

Tijdens de besprekingen over het budget van 2019 kwam ik reeds tussen om te vragen of er ook 

middelen voorzien zouden worden voor de LAR zodat daar in de toekomst bloktreinen kunnen aankomen, 

noodzakelijk om van de LAR een volwaardig transportcentrum te maken. De investering van 2,7 miljoen 

die hieraan vast hangt zou voor 60% gedragen worden door de Vlaamse overheid en met Leiedal die 

eigenaar is van de terminal zouden dan onderhandelingen gestart worden voor de financiering van de 

resterende 40%.  

Bij de aanmelding bij de Europese commissie die na gaat of er niet tegen de regels van staatssteun 

wordt ingegaan verwachtte u toen geen problemen omdat de LAR één van de weinige operationele 

terminals is wat betreft de overslag van de weg op het spoor.  

Mijn vraag is nu; hoever staat het met dit dossier en is de provincie bereidt om mankracht en middelen 

in te zetten om dit dossier te blijven trekken. 

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt. 

Het is en blijft een prioriteit voor mij. Door middel van modal shift proberen we het accent te leggen op 

vervoer van goederen over land via het spoor en over het water. Ik blijf ook voorstander van de verdere 

ontwikkeling van de land-spoor en de land-spoor-waterverbindingen op dit terrein.  

De LAR is naast Zeebrugge één van de weinige plekken waar we dat nog kunnen activeren. We 

onderzoeken ook nog of het goederenspoorstation in Ieper eventueel nog een rol kan spelen. Daarnaast 

zijn er nog een aantal hypotheses vb. Deerlijk.  

De LAR is een bestaande faciliteit die volgens ons een toekomst heeft en verder uitgebouwd moet 

worden. Met 250 meter kade is het mogelijk om bloktreinen te realiseren wat er voor zorgt dat de prijs 

per ton zakt en dus concurrentieel wordt. Dit is essentieel als je die modal shift wil realiseren zodat ook 

vanuit financieel oogpunt de verandering kan worden verantwoord.  

We willen daar dus zeker voor gaan maar u weet ook dat het Leiedal is die eigenaar is van de LAR en dat 

wij 2 jaar geleden het voorstel hebben gedaan om binnen de GTI West-Vlaanderen een inspanning te 

doen die investering te realiseren. De Vlaamse administratie heeft ons toen geantwoord dat dit via 

reguliere middelen kon maar dat de eigenaar daartoe het dossier moet indienen.  

Ik ben nog in blijde verwachting dat die inspanningen zullen gebeuren maar het is geen gemakkelijk 

dossier, er moet heel wat grondverzet gebeuren. Het blijft een belangrijk dossier maar ik kan u geen 

100% garanties geven dat het uitgevoerd zal worden. Ik kan u wel meegeven dat in de 

investeringsplannen van de POM momenteel 500.000 euro is voorzien om te investeren in de LAR. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Justine Hollevoet (Sp.a). 

Onze provincie ondersteund op verschillende manieren het onderwijs, onder andere door de 

lespakketten, uitleenkoffers, begeleide bezoeken en eigenlijk situeert zich dat op verschillende domeinen 

zoals land- en tuinbouw, milieu maar ook economie.  

Spijtig genoeg zijn daarover nog maar 3 uitgewerkte lespakketten, nl. eentje over duurzame 

voedselproductie, een lespakket rond de vlassector en een lespakket rond diversiteit op de werkvloer.  

Vanuit Sp.a willen we graag een educatief pakket toevoegen want in goed overleg met het onderwijs en 

de sociale partners moeten jongeren volgens ons goed geïnformeerd worden; over hoe ze de 

arbeidsmarkt kunnen betreden, wat hun rechten en plichten zijn, hoe ze een loonbrief moeten lezen, hoe 

de werking van de VDAB is en dergelijke.  

Kortom hoe ze hun werknemerschap moeten invullen als algemene insteek maar gezien we als provincie 

best trots mogen zijn op onze economie kunnen we ook een specifieke insteek geven over onze 5 

belangrijkste domeinen zijnde blue energy, machinebouw en mechatronica, nieuwe materialen, voeding 

en zorgeconomie.  

Dus zeer concreet; hoe kijkt u naar dit voorstel om een educatief pakket rond werknemerschap toe te 

voegen aan het aanbod van klasbakken als een ondersteuning van onze toekomstige werknemers en 

onze economie. 

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt. 



Het is een vraag die wat gedeeld wordt met de bevoegdheden van gedeputeerde Lahaye-Battheu maar ik 

probeer van mijn kant te antwoorden.  

Het is evident dat wij jonge mensen van bij het begin moeten confronteren, positief bedoeld dan, met de 

mogelijkheden van onze economie, met de jobs die je hier kan vinden, met de verantwoordelijkheden die 

je als werknemer krijgt binnen een bedrijf, met de kansen die je als werknemer krijgt om mee te 

evolueren met bijvoorbeeld de technologische evoluties enz. maar het is natuurlijk veel ruimer. Het gaat 

ook over inclusieve maatregelen en nog heel wat andere terreinen.  

Ik denk dat u gelijk hebt dat we daarrond kunnen werken, daarrond kunnen nadenken maar ik denk dat 

dit het typevoorbeeld is van een materie die multidisciplinair, grensoverschrijdend is qua bevoegdheden. 

Daarom stel ik voor dat we uw vraag even evoqueren en laten onderzoeken hoe dit concreet 

georganiseerd zou kunnen worden, wie de lead kan nemen om zo’n initiatief te ontwikkelen en op welke 

manier de verschillende bevoegdheden er aan kunnen bijdragen. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Isabelle Vandenbrande (N-VA). 

Het black Friday weekend staat voor de deur, dit betekent nog meer donkere wolken boven de lokale 

detailhandel. Ali baba en de andere 40 rovers zijn ons aan het wurgen. Unizo West-Vlaanderen 

berekende dat het winkelaanbod in onze provincie de laatste 10 jaar met 17% is gedaald. Dit wordt de 

komende jaren alleen nog erger.  

Het aansturen om lokaal te kopen, local Friday, en te stoefen met je winkelier is goed maar kan de trend 

niet keren. Deze winkeliers zijn meestal 30 jaar geleden in hun zaak of familiebedrijf gestapt. Zoals de 

trend nu is, halen deze mensen hun pensioen niet. We staan dus op een kruispunt.  

Mijn vraag is om bij de opleiding en omscholing niet alleen te kijken naar starters maar ook om deze 

zelfstandigen eventueel om te scholen zodat zij verder kunnen werken tot hun pensioen. Ik wil 

benadrukken dat wij, als zelfstandigen, ook een deel zijn van een sociaal weefsel en dat wij ook een 

buffer zijn tegen eenzaamheid voor vele mensen want we zijn soms het enige aanspreekpunt voor vele 

mensen in gemeente.  

Ik wil nog een kleine anekdote aanhalen; 15 of 20 jaar geleden ben ik markant bestuurslid en zit ik in 

een vergadering in Gent rond de nieuwe programma’s voor dat jaar. De ondernemerskoffer werdt toen 

voorgesteld en er was een radiopresentator die in het volle capitool voor alle bestuursleden zei “gaat u er 

ook kleine fraudeurtjes van maken?” Dus dat was aan een hele zaal, die hun vrije tijd besteden aan het 

sociaal weefsel in hun gemeente, in hun stad… “Gaat u er kleine fraudeurtjes van maken?”  

Ik bedoel; het is niet enkel de trend van het internet, het is ook de perceptie en ik wil alleen maar hopen 

dat u ook faciliteiten en onderwijs voorziet om de mensen tijdig om te scholen zodat ook onze 

handelaars future proof West-Vlaanderen kunnen zijn. 

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt. 

Ik ben het volledig met u eens. Als we spreken van inspanningen om te kijken hoe ervoor gezorgd kan 

worden dat mensen die vandaag een goede job hebben, ook een goede job hebben in de toekomst dan 

mag die niet enkel op werknemers worden geënt maar is het evident dat dit voor zelfstandige 

ondernemers en ambtenaren het geval moet zijn alsook voor huisvrouwen die dit wensen.  

Ik denk dat we naar alle categorieën moeten kijken en dat we moeten zorgen dat het aanbod dat we 

vanuit de provincie kunnen helpen ontwikkelen dat dit maximaal open gesteld wordt naar alle 

categorieën. Het is van belang om te investeren in de ondersteuning van starters. Maar ik heb een ruime 

definitie van starter. Een zaak die in handen is van de 3de generatie, die reeds 100 jaar bestaat en waar 

van het assortiment compleet wordt veranderd in het kader van een sterk evoluerend 

consumentenlandschap is opnieuw een starter.  

 

De voorzitter geeft het woord aan Sigrid Vandenbulcke (N-VA). 

Ik heb een vraag over het exploitatiebudget van acties 134 en 135. Deze acties gaan over de algemene 

werken en de organisatie van de opleidingen van het PTI.  

De exploitatieontvangsten zijn een stuk hoger dan de uitgaven. De ontvangsten komen vooral van de 

bijdragen van de leerlingen, dus van de ouders, zo werd in de commissie gezegd. Gezien het overschot 

op het exploitatiebudget voor deze acties en aangezien het PTI als een eerder dure school beschouwd 

wordt in de regio, is het misschien een mogelijkheid om de komende jaren de bijdrage van de leerlingen 

wat te verminderen.  

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt. 



In alle bescheidenheid moet ik toegeven dat ik niet de tijd heb gehad om alle rekeningen van het PTI nog 

na te kijken in de voorbije 48u.  

Ik heb een paar indicaties gegeven van wat de grote uitgaven, kosten zijn en welke ontvangsten daar 

tegenover staan, onder meer de bijdragen van de ouders. Er moet in detail gekeken worden naar de 

rekeningen van het PTI en er wordt mij gezegd dat het verschil, als er al een verschil zou zijn, heel klein 

is en eerder in de omgekeerde richting dan dat de gegeven cijfers hier suggereren.  

Ik moet u eerlijkheidshalve het antwoord in detail schuldig blijven. Ik ga de vraag nu formeel-technisch 

stellen en als het juist zou zijn dat we daar een marge hebben, zal ik u informeren en zullen we samen 

bekijken met de collega’s of we nog iets kunnen doen om de schoolfactuur te beperken. Ik kan vandaag 

geen engagement nemen want er zijn ook nog andere posten die betrekking hebben op uitgaven die 

daarmee gefinancierd worden en ik heb de tijd niet gehad om dit te onderzoeken. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Patrick De Klerck (Open Vld). 

De Vlaamse Marine en Maritieme sector heeft een lange traditie en vertegenwoordigt een aanzienlijk deel 

van de Vlaamse economie met een directe toegevoegde waarde van 26 miljard euro. De sector biedt 

werk aan maar liefst 46.000 personen op voltijdse basis.  

Vlaanderen is volop bezig om binnen het Europese blauwe groeiverhaal, de blauwe economie een 

koppositie te verwerven om zo een topspeler te worden en te blijven op de internationale markt. Iets 

waar de gedeputeerde in zijn inleiding trouwens uitdrukkelijk naar verwees. Essentiële elementen hierbij 

zijn kustbescherming, het gebruik van minerale rijkdommen, hernieuwbare energie en 

zoetwaterproductie, maritieme verbinding, duurzame zeevoeding en mariene biotechnologie, blauw 

toerisme, zeewatervervuiling en afvalwateroplossingen, de ecosysteembenadering en de smart sea 

concepten. Topbedrijven, kennisinstellingen, socio-economische actoren en overheid bundelen de 

krachten in een Vlaamse blauwe cluster met basis in Oostende, om zo oplossingen te leveren voor de 

vele maatschappelijke uitdagingen. Zowel de sector als Vlaanderen is vragende partij om nog een stap 

verder te gaan en in te zetten op blauwe economie en educatie. Met andere woorden om de kennis die 

dagelijks wordt opgedaan nog op andere fronten te delen.  

Hoe zal het provinciaal bestuur zich positioneren binnen deze voor onze kustprovincie cruciale 

toekomstgerichte sector en welke budgetten worden hiervoor vrijgemaakt? 

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt. 

Ik deel de bekommernis en het optimisme over de mogelijkheden die de blauwe economie voor deze 

provincie kan betekenen. Ik spreek van de blauwe economie, het gaat zowel over energie, toerisme en 

de lijst van mogelijke acties die u hebt geciteerd. Ik heb in mijn inleiding duidelijk gewezen op het feit 

dat we vanuit de POM verder zwaar blijven investeren op de ontwikkeling van de 

onderzoekinfrastructuur, de O & O en  de wetenschapsparkdimensie van dit verhaal.  

Ik heb gesignaleerd dat er vandaag reeds meer dan 10 % van de Vlaamse blauwe economie in de streek 

Oostende wordt gerealiseerd en dat er nog een grote groeimarge te verwachten is. Het gaat dus om een 

goede investering. Het gaat opnieuw om een horizontale bevoegdheid waar mij collega gedeputeerde 

Lahaye-Battheu zal kunnen aanvullen in verband met bv. het kusttoerisme, wat ook een belangrijke 

sector is. 25% van het economische vestigingen aan de kust zijn horecagelegenheden dus er is heel wat 

connotatie met het toerisme. 

Specifiek voor de kust, is het mijn ambitie is om in een horizontale benadering, samen met Vlaanderen 

en meer bepaald met het departement omgeving, het concept van Topkustaanpak te verruimen, 

versterken, uitbouwen en middelen voor uit te trekken. Het moet haalbaar zijn om daar 1,5 tot 2 miljoen 

euro voor uit te trekken. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Patrick De Klerck (Open Vld). 

Ik ben absoluut ook voorstander om de krachten te bundelen tussen provincies, gemeenten, Vlaanderen, 

federaal en Europa waar mogelijk. De provincie is ook volop bezig op Europees vlak, we hebben daarover 

de cijfers gisteren gehoord van de eerste gedeputeerde alsook hoeveel samenwerkingsverbanden er zijn 

en hoeveel voltijds equivalenten we hebben in de provincie door Europese samenwerking. Dus ik ben 

absoluut voorstander om de krachten te bundelen en ook om het neusje van de zalm te zijn op een 

aantal vlakken.  

De gedeputeerde heeft in zijn inleiding duidelijk verwezen naar de informatietank die nu samen met 

Vlaanderen gerealiseerd is om een aantal proefopstellingen te doen in verband met zeespiegelstijging en 

klimaatverandering dus ik denk dat we zeker waar mogelijk onze duit in het zakje moeten doen om een 

belangrijke speler op dit vlak te blijven. 



 

De voorzitter geeft het woord aan Justine Hollevoet (Sp.a). 

Na een jaartje hebben te mogen participeren in TUA West ben ik steeds meer overtuigd van de 

meerwaarde. Ondernemingen, kennisinstellingen en overheid versterken elkaar, vullen elkaar aan, 

inspireren en dat is een duidelijke meerwaarde.  

Maar ik vroeg mij af; er zijn ook nog andere kansen: op dit moment staan 400.000 werknemers elke dag 

met hun voeten in de praktijk en hoewel ik nogmaals de meerwaarde van TUA West wil onderschrijven, 

wil ik toch graag nog het voorstel doen om naast de 3 partijen; ondernemingen, kennisinstellingen en 

overheid een vierde partij toe te voegen, zijnde de werknemers.  

Mijn vraag is dus, hoe kijkt u naar dit voorstel en op welke manier zou u dit eventueel vorm kunnen 

geven? 

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt. 

Ik heb daar geen probleem mee en de structuur van TUA West laat dit zelfs toe. Het is alleen wat in 

onbruik geraakt doordat de RESOC’s afgeschaft werden in de loop van 2018 en in 2019 definitief gestopt 

zijn. Vroeger was er een vertegenwoordiging in een soort algemene vergadering waar ook de 

vertegenwoordigers van de RESOC’s vertegenwoordigd waren en dit waren niet zelden 

vertegenwoordigers van werknemerszijde.  

Ik ga het eens terug op nemen om na te gaan of de algemene vergadering, naast de stipte raad van 

bestuur en het directiecomité, minstens één à twee keer per jaar kan bijeengeroepen worden en dat 

daarin ook plaats wordt gemaakt voor vertegenwoordigers van de werknemers. Ik neem het dus mee. Er 

moeten volgens mij geen statutaire wijzigingen doorgevoerd worden. Het kan gewoon via een invulling 

van een wat in onbruik geraakte structuur omwille van het wegvallen van de RESOC’s. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Kristof Pillaert (N-VA). 

De gedeputeerde is zijn uiteenzetting begonnen met te zeggen “met dit budget kunnen we niet iedereen 

tevreden stellen”. Iets waar ik mij wel mee akkoord kan verklaren. Maar dan vraag ik mij toch af, als we 

kijken naar de subsidie voor de kleinstedelijke gebieden, nl. 100.000 euro en de bijhorende redenering. 

Men weet nog niet wat men ermee gaat doen. De achterliggende redenering is dat Vlaanderen subsidies 

geeft aan de centrumsteden en die kleinstedelijke gebieden tussen wal en schip vallen waardoor wij die 

dus maar gaan subsidiëren 

Ik had toch graag geweten hoe die redenering is ontstaan en wat er met die 100.000 euro zal worden 

gedaan. 

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt. 

Er zijn 10 kleinstedelijke centra in deze provincie; Blankenberge, Diksmuide, Ieper, Knokke, Menen, 

Poperinge, Tielt, Torhout, Veurne en Waregem. Deze kleinstedelijke centra hebben de vraag gesteld of 

dat er een partnerschap kan worden aangegaan met de provincie. Wij hebben dit bekeken vanuit een 

zeer positieve invalshoek. We gaan kijken of er in overleg met die kleinstedelijke centra tot echte 

projecten kan worden gekomen die een meerwaarde hebben en waaruit we kunnen leren.  

In de komende jaren zullen we dan zien of het beleid van de provincie ter ondersteuning van de 

kleinstedelijke centra kan worden versterkt.  

We stellen vast dat Vlaanderen daar minder belangstelling voor heeft en denken dat we de hand moeten 

reiken aan die kleinstedelijke centra om samen te kijken of we zinvolle projecten kunnen ontwikkelen op 

dat niveau.  

Indien dit niet lukt, zullen de middelen ook niet gebruikt worden. Wanneer het wel lukt, zullen we de 

middelen wel gebruiken en wie weet in de komende jaren nog versterken. Ik kan vandaag niet zeggen 

wat we juist gaan doen, want het is net de essentie van het verhaal dat we eerst in overleg zullen gaan 

met de vertegenwoordigers van het lokaal bestuur. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Wim Aernoudt (N-VA). 

In het kader van het boeiende debat van zo pas heb ik de helft van mijn vraag eigenlijk al gesteld, maar 

ik had toch nog een vraag in het kader van het woonbeleid. Ik volg dit al jaren op en uw voorganger, 

mevrouw Vanlerberghe, heeft daar op een ei gebroed. Zij heeft heel veel diep nagedacht, heel veel 

gestudeerd op deze problematiek maar ook heel veel laten studeren. De studiekosten die we vastgesteld 

hebben in de rekening van 2018 waren er niet naast.  

Maar ik moet nu toch vaststellen, in het debat in de commissie rond wonen en wat hier op papier staat in 

dit budget dat er nog heel veel vragen blijven. Ik citeer “het operationele en financiële model is 



momenteel nog in volledige ontwikkeling”. Eigenlijk verbaast dit mij als in de vorige legislatuur al een 

zeer degelijk fundament werd gelegd voor het provinciaal woonbeleid en u vandaag toch al bijna een jaar 

gedeputeerde van wonen bent.  

We zijn het eens dat er een probleem is op de huurmarkt en dat daar een oplossing kan geboden worden 

rond wat sociale verhuurkantoren op vandaag nog niet kunnen doen. Dat is trouwens ook niet echt een 

uitvinding, een provinciale uitvinding, of een uitvinding van u want het voorstel dat u lanceert is eigenlijk 

wat de bvk’s, de bescheiden verhuurkantoren, op dit moment al doen. Er is er reeds één in Knokke-Heist 

en er is er één in Kortrijk.  

Het is duidelijk dat het model een succes kan hebben maar wat belangrijk is aan dat model en u gaat er 

vandaag heel duidelijk en nadrukkelijk op in; is het feit dat u absoluut niet de bedoeling hebt om 

marktverstorend te werken. U legt er zodanig de nadruk op dat ik bijna het vermoeden zou hebben dat 

er op vandaag al bij de sociale verhuurkantoren een lichte vorm van paniek is ontstaan, of toch een 

grote ongerustheid over uw plannen.  

Vandaar dat ik mijn vragen toch wat wil herformuleren na uw tussenkomst vandaag; in welke vorm 

denkt u er dan voor te zorgen dat er geen marktverstoring zal zijn? Want uiteraard voelen die sociale 

verhuurkantoren zich wat aangesproken met uw plannen. In welke vorm zal u dit gaan ontwikkelen? 

Welk organisatiemodel hangt u aan? En hoe kunnen we dit verhaal, de terechte bezorgdheid, in de 

praktijk brengen zonder andere zaken op de helling te zetten? 

 

De voorzitter geeft het woord aan Gerda Schotte (Groen). 

Ik sluit mij aan bij collega Aernoudt. In de vorige legislatuur werd er de laatste 2 jaar een 3 miljoen euro 

voorzien voor het woonbeleid en werd er nooit iets concreet gerealiseerd, behalve een aantal studies. Wij 

vroegen ons af wat er nu effectief gerealiseerd zal worden.  

De gedeputeerde heeft nu wel wat meer uitleg gegeven over hoe hij het ziet.  Er zal vooral op jonge 

gezinnen en éénoudergezinnen worden ingezet. Wij vinden dat het inderdaad een groot probleem is om 

betaalbare woningen te vinden voor die doelgroep. We zouden de plannen echter graag wat concreter 

zien en willen weten wanneer men nu concreet iets op het terrein zal doen.  

Een andere bezorgdheid is; u sprak daarnet over het ontzorgen van de eigenaars en het duurzaam 

maken van de woningen door subsidies aan de eigenaars te geven maar onze vrees is net dat dit de 

huurprijzen zal optrekken en niet meer door die doelgroepen van huurders gehuurd zal kunnen worden. 

Waar zit de garantie dat de huurprijs niet zal verhogen door het feit dat de woningen beter worden en 

duurzamer?  

We staan er volledig achter dat de woningen duurzamer worden maar het mag geen invloed hebben op 

de huurprijs van deze woningen. En vooral; wanneer zal het concreet worden, wanneer wordt er echt iets 

gedaan? 

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt. 

Misschien eerst een misverstand de wereld uit helpen; wij zouden ons willen richten op de categorie 

huurders die niet in aanmerking komen voor de sociale sector. Meer zelfs; op vraag van de svk’s zouden 

we een kleine overlap overwegen tussen de categorie die in aanmerking komt voor de sociale sector en 

de categorie die er juist buiten valt en die wij eigenlijk willen helpen. Zonder mij er op vast te pinnen 

gaat het over de categorie van mensen die een gezinsinkomen hebben tussen de 22.000 en 45.000 voor 

belastingen. Op die manier zitten we precies in die zone van mensen die niet meer in aanmerking komen 

voor sociale huisvesting maar die ook in vele gevallen tekortschieten om op een degelijke manier een 

huurpand te kunnen vinden op de private huurmarkt. We zitten echt in het segment tussen beide stoelen 

en het is ook daarop dat we moeten focussen, dat is althans ook de conclusie die vandaag getrokken 

wordt door vele deskundigen op dat terrein.  

In de vorige legislatuur zat men met subsidielogica. In deze legislatuur wordt meer gedacht aan een 

investeringslogica, vandaar dat het iets langer duurt. Dit is een belangrijk verschil in de financiële 

aanpak van het dossier. Dit betekent ook dat er een aantal andere voorzorgen, een aantal andere 

modellen moeten worden ontwikkeld om ervoor te zorgen dat we in een investeringslogica komen ipv in 

een subsidielogica.  

Wat betreft het model zelf; het gaat om een duidelijk model die geen aanleiding zal geven tot 

vermeerdering van de huurprijs omdat precies de inspanning op het vlak van verduurzaming, EPC, 

toekomstgerichtheid wordt bewerkstelligd door de ontzorging op voorwaarde dat dit gecompenseerd 

wordt door een verlaging van de huurprijzen door de betrokken eigenaars, zodanig dat de huurders niet 

meer dan 30% van hun inkomen moeten spenderen aan huur. 

 



De voorzitter geeft het woord aan Tom Willems (Sp.a). 

Zoals al aangehaald is er inderdaad een studie besteld, die is op 11 januari toegekomen in de provincie. 

Ik vroeg me af wat de stand van zaken is daaromtrent. Hoe gaat u aan de slag met het budget? en 

indien we verder op de studie ingaan; hoeveel woningen wenst u met dit budget te realiseren? En dit 

met het budget voor de opstart van de provinciale woonregie, actie 198. 

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt. 

Het is onmogelijk om ons op vandaag vast te pinnen op een vast aantal woningen, maar volgens de 

studies die we hebben gekregen en zelf hebben besteld zou dit, wat betreft de huurinspanningen voor de 

groep van jonge gezinnen en alleenstaanden met kinderen minstens over een 500tal woningen moeten 

gaan om een zeker significantie te hebben en het zou toch 1500 kunnen gaan zonder marktverstorend te 

werken. Het is richtinggevend maar we zouden ons graag in die vork willen begeven.  

Wat betreft de nieuwe woonvormen; daar viseren we significante experimenten waarin de provincie 

investeert in een creatieve logica en waarbij een 20tal nieuwe woonvormen zouden kunnen worden 

uitgetest. Er is een vraag vanuit jonge mensen, jonge gezinnen om op een andere manier te gaan wonen 

en waarbij zich dus de vraag stelt; moeten wij als provincie niet een aantal pilootprojecten, proeftuinen 

opzetten? We hebben niet de ambitie om in heel het landschap te gaan investeren maar wel om te gaan 

samenwerken met architectenscholen, met jonge architecten in deze provincie al dan niet in combinatie 

met een gevestigde architect om te zorgen dat de kosten van de werken niet de pan uit swingen om 

participatieve projecten op te zetten waarin de gemeenten, jonge gezinnen, organisaties in 

geïnteresseerd kunnen zijn. En dus om een aantal instrumenten op te zetten dat wanneer ze succesvol 

zijn, ze ook hun navolging kunnen kennen in de privé sector om zo tot een verrijking van ons 

woonpatrimonium, ons woonvormpatrimonium te komen en aan de nieuwe behoeften tegemoet te 

komen. Naar aantallen toe gaat het wat betreft de nieuwe woonvormen over een beperkt aantal 

experimenten en wat betreft de huurproblematiek voor jonge gezinnen en éénoudergezinnen dan streven 

ernaar om toch zeker tussen de 500 en de 1000 gezinnen te helpen in de loop van deze legislatuur om 

een significante impact te hebben maar dit nog onderworpen zijn aan de haalbaarheid van de modellen 

die momenteel op tafel liggen. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Gerda Schotte (Groen). 

U zei daarnet dat we nu in een investeringsmodus zitten en de vorige legislatuur meer in een 

subsidiemodus. Maar wat u zegt over het ontzorgen van eigenaars en het duurzaam maken van 

woningen, denk ik dat het toch nog steeds over subsidiëring zal gaan van eigenaars. Of heb ik het 

verkeerd voor? 

En dan nog een kleine bijkomende vraag; u sprak over nieuwe woonvormen, een twintigtal 

proefprojecten. Denkt u  dan aan cohousing of iets dergelijks? En is het de bedoeling dat de provincie 

zelf zal investeren als provincie of om dat te subsidiëren? 

 

De voorzitter geeft het woord aan Tom Willems (Sp.a). 

De gedeputeerde haalde reeds aan dat voor bepaalde doelgroepen in onze provincie, een probleem is 

met betaalbaarheid in onze provincie wat wonen betreft. Als we daar rekening mee houden en wetende 

dat we vanuit de klimaatdoelstellingen compacter, energiezuiniger gaan moeten samenwonen gaan we 

moeten inzetten op experimentele woonvormen.  

Persoonlijk zie ik wel toekomst in een community land trust, dit combineert individuele 

eigendomsrechten met collectieve landeigendom. Dit betekent specifiek dat grond en woning van elkaar 

gescheiden worden en men enkel een woning koopt, dit via een soort van erfpachtsysteem. De rol van 

de provincie zou hieruit kunnen bestaan om zelf proactief een project op poten te zetten door bv. grond 

of gebouwen aan te kopen en te herbestemmen. Deze worden dan ter beschikking gesteld aan een 

bouwgroep en kunnen dan worden ingebracht in zo’n community land trust. Dit kan eventueel ook met 

gebouwen die reeds in het patrimonium zitten van de provincie maar tot op heden nog geen bestemming 

hebben. Dit alles vanuit de redenering dat het uitschakelen van de grondprijs een belangrijke factor 

inzake betaalbaarheid van wonen is.  

Daarnaast ben ik ook voorstander van een reglement en een oproep voor het middenveld, de sector om 

een project te kunnen indienen en subsidies te kunnen krijgen als het project volstaat aan de normen 

bepaald door de provincie in het kader van alternatieve woonvormen en experimenteel samenwonen.  

Graag had ik uw visie hierover gehoord en concreet geweten welke rol de provincie precies zal spelen. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Wim Aernoudt (N-VA). 



Ik had daarnet gevraagd hoe het model van de bvk’s zal werken. U hebt niet geantwoord op mijn vraag, 

u hebt enkel geschetst wat de doelgroep is maar dit was mij eigenlijk al bekend. Ik herhaal dus mijn 

vraag: In welke vorm denkt u dat juridisch in elkaar te zetten? Welke organisatiemodellen beoogt u? 

Over hoeveel woningen gaat het? 

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt. 

Er wordt 28 miljoen voorzien op de begroting, waarvan meer dan helft voor investeringen dienen en dus 

niet voor subsidies. Er zal mogelijkerwijze worden gewerkt met calls voor nieuwe woonvormen, de 

community landscape trust is één van de 20 mogelijkheden op mijn lijst, dit is een zeer interessant 

fenomeen maar er is ook ruimte voor andere voorstellen. In Oostende is er reeds 1 project aan het 

proefdraaien, met subsidies maar in de toekomst zal dat niet meer met subsidies gebeuren maar wel met 

participatie vanuit de provincie.  

Wat betreft het aantal werd reeds een antwoord gegeven, nl. tussen de 500 en 1500.  

Voor de beheersstructuur zijn we aan het kijken op welke manier we toch maximum de markt kunnen 

laten spelen en we kunnen werken met marktpartners die uiteindelijk zichzelf controleren en met 

minimale administratieve opvolging vanuit de provincie.  

 

De voorzitter geeft het woord aan Wim Aernoudt (N-VA). 

Ik wil toch nog eens duidelijk stellen dat ik er toch zeer ongerust over ben. Het is natuurlijk zo dat u het 

doelpubliek hebt geschetst, het is natuurlijk zo dat de huizenmarkt zich moet liniëren aan dit verhaal 

maar het is toch belangrijk dat de andere spelers op de markt, ook van die kant van het verhaal hun 

gading kunnen vinden en daar zit de angel in het verhaal.  

Ik wil u daarom vragen om alle spelers die op de woonmarkt actief zijn te bevragen, zoals Wonen 

Vlaanderen, intergemeentelijke samenwerkingsvormen rond Wonen, sociale verhuurkantoren en 

dergelijke meer en heel goed rekening te houden met deze spelers en samen met deze spelers op zoek 

te gaan naar oplossingen en de zaken niet nodeloos op de kast gaat jagen. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Martine Van Ryckeghem (Open Vld). 

Onder actieplan 38 staat er letterlijk “de behartiging van de algemene belangen van West-Vlaanderen 

waardoor de internationale positie, de zichtbaarheid en de invloed van West-Vlaanderen versterkt wordt 

in een Europese en globale context.”  

Voor de zichtbaarheid in Europa is de grensovergang vanuit Frankrijk een regelrechte schande. Vorig jaar 

kwam ik reeds tussen om aandacht te vragen voor de verloederde site aan de grensovergang in Rekkem. 

De gedeputeerde wees er toen op dat het een Vlaams dossier is en dat Vlaanderen dit pas wil bekijken 

wanneer er duidelijkheid is over de concessie van het benzinestation van Marke die afloopt in 2021.  

Mijn bezorgdheid is dat hier een inhoudelijk waardevolle herbestemming moet gezocht worden via 

dialoog tussen federale overheid, Vlaamse overheid en de Franse overheden. Wanneer de provincie 

hierbij de regie in handen wil nemen, zoals ze dat gedaan heeft voor de grensovergang in Callicannes 

dan kan dit wellicht zorgen voor deblokkering van het dossier en vooruitgang. Als de provincie hierbij 

dan nog grensoverschrijdende middelen kan inzetten zou een symbolisch belangrijke plaats als de 

grensovergang in Rekkem in ere hersteld kunnen worden.  

Voor het eerst sinds de afbraak van de douanegebouwen is vorige week door de Vlaamse regering de 

bereidwilligheid geopperd om dit dossier mee te nemen. Het ideale moment dus om het dossier een 

duwtje in de rug te geven.  

In zijn antwoord op mijn tussenkomst van vorig jaar zei de gedeputeerde dat de grensovergang in 

Rekkem een dossier zou zijn voor de volgende legislatuur. Vandaar dat ik hierop terugkeer. Zal de 

provincie haar regierol in dit dossier opnemen en kan je er ook op toezien dat deze site een waardevolle 

herbestemming krijgt en niet louter parking voor vrachtwagens en sanitair blok wordt. 

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt. 

Het is correct dat u mij hierover een tijdje geleden reeds bevraagd hebt en dat ik er toen gewezen heb 

op de absurde houding van bepaalde overheden die het dossier laten afhangen van een benzinestation. 

Ik deel uw mening, de meerwaarde van dergelijke locatie is veel aanzienlijker dan het probleem van een 

benzinestation, laat staan van een vrachtwagenparking. Maar dit is zoals u zelf zegt een Vlaams dossier.  

Ik wil wel eens kijken of we vanuit bv. de eurometropool het dossier rond de toekomst van de 

grensovergang van Rekkem kunnen deblokkeren maar het engagement nemen dat wij aan zet zijn, of 

regisseur zijn van het verhaal dat is vandaag verre van een mogelijkheid, laat staan een zekerheid.  



In Calicannes is de situatie helemaal anders verlopen. Daar zijn we er in geslaagd, mede door de goede 

samenwerking met de Fransen, een goed basisdossier te ontwikkelen. Wat Rekkem betreft is het 

complexer. Het gaat om een veel grotere site, met veel meer potentie.  

Ik zal informeren maar ik kan niet beloven dat wij als provincie iets zullen kunnen doen. Het is misschien 

wel een dossier waaruit blijkt dat alle grensoverschrijdende structuren, type Eurometropool, hun nut 

zouden kunnen bewijzen door te zorgen dat alle verschillende instanties, Vlaanderen, federaal, 

provincies, en ook aan Franse zijde, of we niet samen een initiatief zouden kunnen nemen richting 

betrokken overheden. Ik wil dit wel samen met u bekijken. 

 

De voorzitter geeft het woord aan Anthony Dumarey (Open Vld). 

Na enkele zware jaren neemt de luchthaven in Oostende de vlucht vooruit. In oktober waren er nooit 

meer passagiers dan voorheen en naast passagiersvluchten heeft de luchthaven ook heel wat potentieel 

voor cargo en zijn de economische belangen niet te onderschatten. Zeker naar de uitbouw van een 

regionale luchthaven heeft dit zeker een economisch aspect.  

Hierbij zou ik graag vragen welke inspanningen de provincie verder zal doen ter ondersteuning van de 

luchthaven van Oostende. 

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt. 

Het poortenbeleid voorziet dat we heel sterk gaan inzetten op duurzaamheid en we hebben een aantal 

specifieke poorten, de luchthaven in Oostende is daar één van, waarop we kunnen inzetten.  

Een luchthaven is niet noodzakelijk niet duurzaam want heel wat vrachten die vandaag in Oostende 

aankomen landen eerst in Bierset en die komen dan met een vrachtwagen naar Oostende. Als ze direct 

in Oostende zouden landen zou dat veel minder CO2 uitstoot betekenen. Dit is natuurlijk maar een 

anekdote maar het illustreert wel dat ook op het vlak van duurzaamheid de luchthavens niet noodzakelijk 

altijd contraproductief zijn.  

De luchthaven van Oostende heeft een capaciteit van 100.000 ton cargo op jaarbasis, dat cijfer wordt op 

vandaag niet behaald. Er wordt in de POM een dossier klaargemaakt om een subsidie vrij te maken om 

de aanwezigheid van de luchthaven van Oostende op internationale cargo beurzen mogelijk te maken.  

De samenwerking met de luchthaven moet echter veel verder gaan, ook met de luchthaven Kortrijk-

Wevelgem en dan specifiek rond de problematiek van luchtgeleiding wat perfect vanuit Oostende zou 

kunnen gebeuren voor alle regionale luchthavens in Vlaanderen, wat een enorme besparing zou 

betekenen. Er zijn dus heel wat opportuniteiten om samen te werken.  

Wat betreft Kortrijk-Wevelgem zijn we nu aan het einde van een investeringsperiode, tegen juni volgend 

jaar zullen we een state of the art infrastructuur hebben als zakenluchthaven. Oostende heeft dan weer 

een enorme potentie op vlak van cargo. Beide luchthavens zijn volledig complementair.  

 

De voorzitter geeft het woord aan Herman Lodewyckx (Groen). 

Als het over de luchthaven van Oostende gaat, kunnen wij natuurlijk niet zwijgen. Ik zou aanraden om 

een grondige analyse te maken waarom het in de afgelopen 20-30 jaar nooit gelukt is om die luchthaven 

rendabel te krijgen. Er zijn miljoenen euro’s in gestoken vanuit verschillende richtingen en nu wordt er 

opnieuw geld ingestoken. Misschien is er wel structureel iets verkeerd met de luchthaven in Oostende 

waarom dat niet lukt. Ik hoor wel van een aantal organisaties die hun kantoor hebben in de luchthaven 

van Oostende zoals Replo, die zeggen dat het wel kan, maar ik zie nog altijd geen privé partners 

toehappen. Daarnaast wilt u cargo aantrekken, waarbij ik u heel veel succes wens, maar weet dat er 

rekening moet worden gehouden met de milieumaatregelen en dat niet eender welke cargo zomaar kan 

aankomen in Oostende. Vooraleer u met subsidies zwaait is het dus belangrijk dat u hieromtrent uw 

huiswerk uitvoert. 

 

Gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) antwoordt. 

Er zal rekening worden gehouden met de milieuaspecten, de nacht- en dagvluchtproblematiek, 

geluidsproblemen, vliegtuigen die minder lawaai maken, die minder CO2 produceren, de technologie 

moet vooruit gaan en in de cargo is dit trouwens een bijzonder aandachtspunt. 

Ik volg u op deze punten, de normen worden weldegelijk verstrengd maar het is niet onze bevoegdheid 

om ze op te leggen.  

Als er wordt gekeken naar de politiek van de Europese commissie dan zegt zij zeer duidelijk dat voor 

regio’s die een economische toekomst willen hebben dat ook de aanwezigheid van EASA conforme 

faciliteiten een ongelofelijke meerwaarde zullen zijn voor de verdere ontwikkeling in de toekomst. Met de 

dubbele faciliteit Oostende-Wevelgem hebben wij vandaag in West-Vlaanderen die potentie. Europa gaat 



zelfs zover dat ze betoelaging aanvaard van die faciliteiten omdat deze op langere termijn zo essentieel 

zouden zijn voor de economische ontwikkeling van de regio’s.  

 

GEDEPUTEERDE SABIEN LAHAYE-BATTHEU 

 

Informatief: bevoegdheden 

- Toerisme en recreatie 

- Onderwijs 

- Bovenlokale veiligheidsvoorzieningen en –initiatieven 

- Erfgoed 

- Ruimtelijke ordening 

- Algemene en ondersteunende dienstverlening 

- Personeel 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, geeft een toelichting. 

 

Met de Kust, de kunststad Brugge, en de regio’s Westhoek, Brugse Ommeland en Leiestreek is West-

Vlaanderen de belangrijkste toeristische provincie in Vlaanderen.  

Het verblijfs- en het dagtoerisme genereren samen een omzet van 3,8 miljard euro. Dit resulteert in 

tewerkstelling van ca. 40.000 jobs. 

 

In het kader van de globale beleidsdoelstelling van de Provincie om van West-Vlaanderen een top-

attractieve provincie te maken formuleerde Westtoer volgende sectorale doelstellingen (2025): 

 

 Het economisch belang van het toerisme in onze vier regio’s wordt geconsolideerd en verder 

uitgebouwd; 

 Het toerisme wordt als een volwaardige economische sector erkend (vooral een boodschap naar 

Vlaanderen toe); 

 Toerisme en recreatie in West-Vlaanderen zijn vernieuwend, kwaliteitsvol en duurzaam; 

 De recreatieve Westtoer-producten zijn van topkwaliteit, spelen maximaal in op de noden van de 

West-Vlaamse bevolking en de toeristen in West-Vlaanderen en bieden extra beleving; 

 De bekendheid en de attractiviteit van de West-Vlaamse toeristische regio’s zijn toegenomen t.o.v. 

2018; 

 Toeristen en recreanten hebben een hoge tevredenheid over de toeristisch-recreatieve beleving  

 

Als strategie om deze doelstellingen te bereiken stellen we volgende uitgangspunten voorop: 

 

Uitgangspunt 1: regiogericht werken 

De vier toeristische regio’s zijn en blijven onze uithangborden. We hebben voor elk van deze regio’s een 

specifieke strategie.  De regioteams verzorgen het eerstelijnscontact en kunnen een beroep doen op de 

specifieke expertise vanuit de centrale diensten van Westtoer.  

 

Uitgangspunt 2: we stellen de consument centraal  

Meer dan ooit stellen we de verwachtingen en de motivaties van de consumenten centraal. We bouwen 

pro-actief kennis op via benchmarks, workshops, projecten. We delen deze opgebouwde kennis met onze 

partners onder meer d.m.v. het Westtoer-congres (geslaagde congres van Westtoer vorige week in 

Roeselare). 

 

Uitgangspunt 3: we maken werk van duurzaam en kwaliteitsvol toerisme 

We ontwikkelen zelf basisexpertise inzake duurzaam toerisme en we bouwen specifieke 

expertisedomeinen verder uit in het kader van onze kwaliteitsaanpak. We maken van duurzaamheid en 

kwaliteit belangrijke aandachtspunten in onze eigen werking. 

 

Uitgangspunt 4: we doen inspirerende marketingacties 

We vertalen een duidelijke positionering van de vier toeristische regio’s naar boeiende verhalen en 

verleidelijke beelden. Deze content moet de gekozen doelgroep inspireren om een vakantie te boeken in 

de provincie. We ontsluiten de content via eigen marketingacties maar ook via kanalen van partners, 



pers en media. We willen de bezoekers op onze online kanalen (vooral websites) langer kunnen boeien. 

We willen dit doen door meer persoonlijke en contextgebonden informatie te tonen.  

 

Uitgangspunt 5: we brengen in kaart en evalueren 

We monitoren de evolutie van toerisme en recreatie in West-Vlaanderen. We brengen vraag en aanbod in 

kaart en publiceren regionale trendrapporten. We evalueren via eigen onderzoek onze acties en 

projecten en het globale toeristische product. We benadrukken op objectieve wijze het economisch 

belang van toerisme en recreatie.  

 

 

Regiogericht werken 

 

Brugse Ommeland 

We ontwikkelen een nieuw beleidsplan voor het Brugse Ommeland in 2021 samen met de gemeenten en 

de private partners van deze regio. Nog verder te verfijnen doelstellingen van dit plan zijn: 

 Een stijging van het aantal overnachtingen van 317.000 (in 2018) tot 350.000; 

 Een verhoging van de bezettingsgraad van het logies in de regio; 

 Het verhogen van de naamsbekendheid in Vlaanderen en Nederland 

 

Het werken met jaarthema’s is een leuke insteek die voor het Brugse Ommeland telkens weer nieuwe 

mogelijkheden en invalshoeken biedt. 

 

In 2020 zetten we 16 bijzondere erfgoedplekken in de kijker. In 2021 pakken we uit met een 

smaakmakende tentoonstelling rond de verdwenen Zwinhavens in samenwerking met het Zwin 

Natuurpark en de Universiteit van Gent. In 2023 komt het succesvolle themajaar rond Kastelen en 

Abdijen terug. 

 

Naast deze jaarthema’s zetten we in op landschappelijke topgebieden zoals het landschapspark 

Bulskampveld, de Zwinstreek en Vloethemveld.  

 

 

Kust 

Met de Kust willen we in 2020 inspelen op het nostalgische gevoel dat de Kust oproept onder het motto 

“Terug naar zee”, voor de franstalige Belgen “La Mer, j’y retourne”, met focus op de go-carts, de 

zandkastelen en de crêpepapieren bloemen,…  

 

Ook de themalijn “Vitamine zee” blijft ons inspireren: we maken van onze Kust een toprecreatieve regio 

met een vernieuwing van de kustfietsroute en een campagne rond waterbeleving in samenwerking met 

de strandclubs. Het wandelnetwerk kust willen we op termijn uitbreiden en verbreden in de richting van 

het hinterland.  

 

Na het succes van Beaufort 2018 zorgen we voor nieuwe Beaufort-edities in 2021 en 2024. Voor de 

editie van ’21 doen we in overleg met de kustgemeenten opnieuw een beroep op curator Heidi Ballet. 

 

Inzake persbewerking en campagnes plannen we acties op de Vlaamse en de Waalse markt, maar ook in 

Nederland, Duitsland en Frankrijk. We kiezen voor een sterkere digitale aanpak die strookt met onze 

duurzame ambities op langere termijn.  

 

In de periode 2021-2022 brengen we alle ideeën samen in een nieuw beleidsplan dat we zullen opmaken 

in overleg met Toerisme Vlaanderen. We stellen overigens met grote tevredenheid vast dat Vlaams 

Minister voor toerisme Zuhal Demir een stevige alinea wijdt aan het kusttoerisme in haar Vlaamse 

beleidsnota.  

 

We ondersteunen de toeristische ondernemers via diverse Europese projecten zoals Business Modellen 

Booster en Tourism Lab. 

 

 

Leiestreek 



Op 9 september hebben we de voorstelling gehad van het nieuw strategisch beleidsplan voor de 

Leiestreek. Een belangrijke focus ligt hier op de groei van het verblijfstoerisme in deze regio: we streven 

tegen 2025 naar een stijging van het aantal overnachtingen met 25%. De Leiestreek wil definitief 

bestaansrecht verwerven als toeristische regio in Vlaanderen. Samen met vele partners willen we 

daarom de bekendheid als een dynamische en creatieve regio versterken. Bij de eigen inwoners 

profileren we ons als een toprecreatieve regio. We streven tenslotte ook naar een duurzame toeristische 

ontwikkeling. 

 

Inspelend op deze globale doelstellingen ontwikkelen we vijf themalijnen: 

 Creatieve hotspots 

 Smaakmakers 

 Verrassend dichtbij  

 Bronnen van inspiratie 

 Verfrissende momenten 

 

In de volgende jaren stellen we telkens één van deze thema’s centraal in onze werking: 

 

In 2020 promoten we de 101 “creatieve hotspots” die onlangs werden geselecteerd door een 

onafhankelijke jury. We kunnen al meegeven dat de oproep om creatieve hotspot te worden voor de 

Leiestreek zo succesvol was dat er zich meer dan 200 kandidaten aandienden.  

 

In 2022 kiezen we voor “bronnen van inspiratie” met een retrospectieve van Zuid-West-Vlaamse 

kunstenaars n.a.v. de 100 verjaardag van de geboorte van kunstenaar José Vermeersch. 

 

In 2023 zetten we in op de themalijnen “verrassend dichtbij” en “verfrissende momenten” met een 

themajaar rond waterbeleving. Dit evenement sluit aan bij een overkoepelend themajaar rond 

landschapsbeleving, wandelen en fietsen vanuit Westtoer en de Provincie. 

 

Westhoek 

De herdenking van ‘100 jaar Groote Oorlog’ betekende een ongezien hoogtepunt voor de Westhoek. In 

de voorbije 5 herdenkingsjaren konden we circa 3 miljoen WOI-bezoekers verwelkomen. Het thema van 

de Groote Oorlog blijft ook in de volgende jaren belangrijk: zo plannen we in 2020 het project Feniks 

rond de Wederopbouw na Wereldoorlog I. In 2023 stellen we het herstel van het landschap centraal en 

de inplanting van de begraafplaatsen. 

 

In het kader van de uitvoering van het toeristische beleidsplan 2019-2024 kozen we ook voor een 

differentiatie onder de vorm van twee andere sterke thema’s: 

 Onder de vlag van “de Grote Goesting” zetten we in op streekgastronomie, korte keten en het 

gebruik van streekproducten. Zo komt er een “grote goestingjaar” in 2021 en 2022; 

 Het thema van de “Bergen naar de Zee” focust op recreatie, landschapsbeleving en de creatie 

van unieke belevingsplatformen en uitkijkpunten.  We leggen hier de link met het Horizon 2025 

programma van Westtoer. In 2020 kijken we uit naar de realisatie van de uitkijktorens in Veurne 

(toren Sint-Niklaaskerk) en Mesen (ook toren Sint-Niklaaskerk). 

  

Toerisme Westhoek werkt sterk samen met de private toeristische actoren: jaarlijks bereiken we 600 

ondernemers bereiken via de startavond, de Westhoekfora en de diverse vormingsmomenten. Met het 

Interreg V-project Ruralité ondersteunen we innovatie en ruraal ondernemerschap samen met Noord-

Franse en Waalse partners. 

 

Duurzame en kwalitatieve toeristische ontwikkeling 

 

Duurzame ontwikkeling 

Steeds meer toeristen gaan bewust op reis. Ze hechten meer belang aan milieu, klimaat, korte keten, … 

en gaan dus op zoek naar bestemmingen met aandacht voor duurzaamheid. Op dit vlak heeft Westtoer 

de ambitie om West-Vlaanderen te ontwikkelen als een duurzame toeristische bestemming. We maken 

op dit vlak in eerste instantie werk van een langetermijnvisie. We zetten hiervoor een specifieke 

projectmanager in: de planhorizon is legislatuuroverschrijdend en mikt op 2030. Ook op de startavond 



van het toeristisch seizoen aan de kust was “duurzaamheid” een thema en werd gesproken over onder 

andere het afval op het strand; ook op toeristisch vlak is dit meer dan ooit een aandachtspunt.  

 

Gastheerschap & toeristische onthaal 

We dragen een gastvrij en professioneel onthaal hoog in het vaandel. Wanneer gasten een welkom 

gevoel ervaren, komen ze graag terug en zijn ze ambassadeur van je bestemming. Gastvrijheid draagt 

ook bij aan hogere bestedingen en een sterke reputatie. Daarom maakt Westtoer werk van een 

onthaalnetwerk met publieke infokantoren en toeristische infopunten bij ondernemingen. Onder het 

motto van ‘iedereen ambassadeur’ streven we ook naar een brede groep van enthousiaste regio-

ambassadeurs.  

 

De bezoekers staan centraal in het Q-traject 

Het Q-traject is begeleidingstraject voor toeristische ondernemers, waarna ze een kwaliteitslabel kunnen 

bekomen. In een uniek managementtraject begeleiden we logies, restaurants, cafés, diensten voor 

toerisme, musea, attracties … om te komen tot een uitstekende klantbeleving waarbij de bezoekers 

centraal staan. Zo kunnen toeristische organisaties zich beter onderscheiden én zo vergroten we de 

tevredenheid van bezoekers over het toeristisch aanbod in West-Vlaanderen.  

 

Innovatieve toeristische ontwikkeling 

De toeristische wereld is steeds in beweging.  Toeristen zijn op zoek naar nieuwe ervaringen, 

vaardigheden en inzichten. Het toeristisch aanbod moet mee evolueren. Westtoer wil ondernemerschap, 

innovatie en meer beleving stimuleren. We hebben hierbij aandacht voor het ondernemerschap voor en 

achter de schermen: topbelevingen voor de toerist, die rendabel zijn voor de ondernemer.  

 

We coördineren diverse begeleidingstrajecten voor de toeristische actoren in het kader van twee 

Europese samenwerkingsprojecten: Toeristische Businessmodellen Booster (EFRO) en Tourism Lab 

(Interreg V Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen).  

 

 

Recreatieve producten van topkwaliteit 

 

Op het vlak van recreatie herbekijken we de klassieke fiets- en wandelroutes. Het aanbod van 36 

klassieke fietsroutes wordt hervormd tot een nieuw aanbod van 24 fietsroutes dat volledig op het 

fietsnetwerk is gesitueerd. Rond de 4 centrumsteden komen er groene fietsgordels naar het model van 

het Groen Lint in Oostende. Elke regio “krijgt” zes routes. Daarnaast komen er grote fietslussen rond de 

4 centrumsteden. Elke gemeente wordt aangedaan. 

 

Alle bestaande wandelroutes blijven behouden, maar de routes die zich situeren op een wandelnetwerk 

worden volledig geïntegreerd in de startborden en het kaartmateriaal van deze netwerken. We 

investeren ook in een aanvullend product van kleinere wandelnetwerken in landschappelijk aantrekkelijke 

gebieden van beperktere omvang. We streven naar een wandelaanbod dat de Provincie volledig afdekt 

door de realisatie van een tiental bijkomende lusvormige wandelroutes. 

 

De vier fietsnetwerken en de 11 wandelnetwerken worden in stand gehouden aan de hand van het 

vernieuwde TRIS 3-systeem en dankzij de hulp van ons netwerk van peters en meters.  Concreet 

betekent dit het up-to-date houden van de bewegwijzering en de infoborden op het terrein door onze 

recreatieve ploegen, de continue actualisering van het kaartmateriaal en het restylen en herdrukken van 

de netwerkbrochures. 

 

Picknickplan 

We lanceren een picknickplan om het basiscomfort (zitbanken, picknickplaatsen, fietsstallingen,…) en de 

beleving van de recreant te optimaliseren. Bedoeling is om rust- en picknickplaatsen op regelmatige 

afstand te voorzien op onze routes en netwerken.  

Westtoer zal zelf investeren op belangrijke plekken maar ook de West-Vlaamse gemeenten zullen 

projecten kunnen indienen om picknickplekken en recreatieve hotspots te realiseren via het vernieuwde 

reglement op de provinciale toeristische impulsen. 

 

 



Afwerken van Horizon 2025 

Met het programma Horizon 2025 konden we reeds enkele mooie projecten voorstellen zoals de 

Warandetoren in Middelkerke en de kerktoren in Zonnebeke. In 2020 kijken we uit naar de realisatie van 

de uitkijkpunten in Veurne en Nieuwpoort. In totaal zijn er voor 2020 en de volgende jaren 17 projecten 

in voorbereiding en/of in uitvoering. Aangezien enkele projecten om diverse redenen niet worden 

gerealiseerd, voorzien we in het voorjaar van 2020 een reserveoproep.  

Een goede spreiding van de projecten in de regio en in de Provincie als geheel zal een belangrijk 

criterium en er zal dan ook enige prioriteit gegeven worden aan projecten in het Brugse Ommeland, 

zonder evenwel andere projecten uit te sluiten. 

 

 

 

Landmarks 

Naar het voorbeeld van enkele Limburgse projecten zoals Fietsen door het Water en Fietsen door de 

bomen willen we onderzoeken of dergelijke grote landmarkprojecten ook in West-Vlaanderen 

mogelijk/betaalbaar zijn.  

 

De eerste twee jaren zullen vooral gewijd worden aan intensieve benchmarking en voorbereidende 

studies. Daarna zullen we onderzoeken welke locaties in West-Vlaanderen in aanmerking komen in 

overleg met de vergunningverlenende instanties. Vanaf 2023 kan gedacht worden aan het uitschrijven 

van een architectuurwedstrijd. De realisaties zelf zijn voorzien voor het einde van de bestuursperiode. 

 

 

Nieuwe subsidiereglement Toeristische Impulsen 2020-2025 

Met het huidige reglement op de toeristische impulsen zijn de Provincie en Westtoer erin geslaagd om 

een eigen sterk subsidiebeleid te ontwikkelen. Het reglement heeft bijgedragen aan de visibiliteit van de 

Provincie West-Vlaanderen. Voor de eerste keer bereikten we private actoren, zoals logies, attracties, 

brouwerijen, wijnproducenten, landbouwers met verbredingsinitiatieven, … Binnen de oproep “logies van 

de toekomst” gaven we vernieuwende impulsen aan een dertigtal  logiesondernemingen. De Provincie 

keurde in totaal maar liefst 93 projecten goed met een mooie regionale spreiding. 

 

Ook in de komende periode is het belangrijk om de toeristisch-recreatieve ontwikkeling te ondersteunen. 

De toeristische sector moet steeds vernieuwen om in te spelen op de veranderende vraag van de toerist. 

Betekenisvolle, authentieke ervaringen worden steeds belangrijker en toeristen gaan vaker bewust op 

reis. Bovendien hechten ze meer belang aan bestemmingen met aandacht voor duurzaamheid. Met het 

nieuwe reglement willen we inspelen op deze trends en tendenzen. 

 

De bedoeling is om een nieuwe versie van het subsidiereglement voor te leggen aan de Provincieraad 

van februari 2020: volgende subsidielijnen worden voorgesteld vanuit Westtoer en de provinciale 

administratie: 

1. belevingsimpulsen geven aan bestaande attractiepunten  

2. het toeristisch onthaal optimaliseren 

3. inzetten op recreatieve hotspots met inbegrip van het picknickplan 

4. innovatieve en duurzame concepten in de private sector ondersteunen 

 

 

Inspirerende Marketing 

Focus op digitale marketing 

Een groot deel van alle campagnes loopt via onze eigen online kanalen of landt hierop. De websites halen 

5 miljoen bezoekers per jaar. Permanente investeringen zijn nodig om ons aan te passen aan het 

wijzigende surfgedrag van de consument. Vandaag surft bijvoorbeeld 50% mobiel en hebben responsive 

websites de plek van apps ingenomen.  

 

In de komende jaren willen we investeren in persoonlijke en verbindende content die toeristen en 

recreanten inspireert voor een trip in West-Vlaanderen. In dit kader plannen we een vernieuwing van 

onze websites en andere digitale marketingkanalen in 2021-2022. 

 



Naast de vier regiocampagnes verzorgen we vanuit de centrale marketingafdeling ieder jaar 3 

campagnes rond volgende thema’s: 

  

 Fietsen & Wandelen 

 Eet-, drink- en tafelcultuur 

 Groepstoerisme 

 

Persbewerking 

Ook hier wordt verder op ingezet en dit loopt goed. 

 

Vlaanderen Vakantieland 

De vijf provincies promoten - in samenwerking met meer dan 900 logiesuitbaters- vakanties in eigen 

land. West-Vlaanderen heeft hierin een aandeel van zowat 40%. 

 

Overkoepelende themajaren 2022, 2023 en 2024 

Vanaf 2022 trekken we samen met de provinciale dienst Communicatie en met verschillende andere 

provinciale diensten en agentschappen de kaart van provinciebrede events:  

 

 2022: gastronomie, korte keten, streekproducten, culinair ondernemerschap; 

 2023: landschapsbeleving, fietsen en wandelen met specifieke aandacht voor de Horizon 2025 

projecten en het aanbod in de provinciedomeinen; 

 2024: hedendaagse kunst: n.a.v. Beaufort 2024, de Triënnale Brugge en de Triënnale Kortrijk.  

 

Evalueren via het kenniscentrum 

 

Dataverzameling 

Het kenniscentrum van Westtoer brengt alle relevante data inzake toerisme en recreatie in kaart.  

De belangrijkste doelstelling van het Kenniscentrum is het ondersteunen van het provinciale en lokale 

beleid.  Interne doelstellingen zijn het onderbouwen van campagnes en productontwikkeling, het 

ondersteunen van de sector en het evalueren van eigen projecten. 

 

Trendrapporten en snelle monitor 

Binnen het toeristisch beleid van een gemeente of regio is het relevant om het toerisme en recreatie in 

het desbetreffende gebied in kaart te brengen. In de regionale trendrapporten verzamelt het 

Kenniscentrum de beschikbare cijfers en evoluties over het toeristische aanbod, het volume van types 

toeristen of bezoekers en het economisch belang van toerisme en recreatie. Niet enkel de officiële 

statistieken, maar ook eigen data verzameld via tellingen, bevragingen of andere methodes kunnen 

hierin aan bod komen.  

 

Daarnaast speelt het Kenniscentrum in op de nood om steeds sneller inzicht te krijgen in de evolutie van 

het aantal toeristen of bezoekers in een bepaalde bestemming via de snelle monitor.  

 

Regiogericht onderzoek 

Naast de volumes van de toeristen en recreanten heeft het toeristisch beleid van een regio of gemeente 

ook nood aan meer gedetailleerde informatie. Via bestemmingsonderzoeken bij verschillende types van 

toeristen of recreanten  brengt het Kenniscentrum het profiel van die toeristen en hun motivaties, de 

gebruikte informatiebronnen, activiteiten, tevredenheid en bestedingen in beeld.  

 

Zo zullen we de onderzoeken bij de vakantiegangers in de groene regio’s en bij de vakantiegangers in 

commercieel logies aan de Kust opnieuw uitvoeren in 2022 en 2023. 

 

We bevragen de herdenkingsbezoekers in de Westhoek tijdens de themajaren rond de Wederopbouw in 

2020 en rond het herstel van het landschap in 2023. 

 

Specifieke ICT & telsystemen 

Voor de periodieke onderzoeken en permanente dataverzameling heeft het Kenniscentrum nood aan 

specifieke tools om deze op een performante manier te kunnen uitvoeren. ICT is hier een typisch 

voorbeeld van, maar ook de telsystemen voor verschillende type bezoekers.  



 

Bij ICT gaat het over bevragingstools en statistische programma’s, maar ook over business intelligence 

software (BI) om de beschikbare data te analyseren en erover te rapporteren naar verschillende 

doelgroepen. 

 

 

 

Conclusie: om dit alles te realiseren zijn er natuurlijk ook middelen nodig, de basisdotatie voor de 

periode 2020-2025 van de provincie aan Westtoer is een bedrag van ongeveer 50 miljoen euro. 

 

Transfo 

 

Het partnerschap binnen Transfo zal worden verdergezet met de gemeente Zwevegem en Leiedal. Een 

nieuwe overeenkomst is in de maak. Elke partner zal 50.000 EUR bijdragen voor de verdere werking en 

uitbouw van Transfo. 

 

Erfgoed 

 

Erfgoed is een nieuwe dienst na de afslanking van de provincies waarbij cultuur naar Vlaanderen werd 

overgebracht. Binnen deze provincie werd de dienst erfgoed opgericht in 2019. De dienst Erfgoed kan 

werken rond de grondgebonden materies, dus onroerend erfgoed. 

 

De plannen voor de komende jaren met deze dienst zijn de volgende: er wordt ingezet op communicatie 

en netwerkvorming voor erfgoed; dit gaat over de algemene communicatie van de dienst, maar ook over 

de communicatie van eigen erfgoedprojecten, evenementen voor de provinciale erfgoedgebouwen (vb. 

restauratie van een historisch gebouw af is, eigendom van de provincie, zal daar ook communicatie rond 

gebeuren samen met de dienst Erfgoed), het verder aansturen van netwerken (vb. het netwerk Oorlog 

en Vrede, opgericht in 2002, een netwerk dat alle belangrijke spelers rond oorlog en vrede bundelt), 

deelname aan allerlei overlegplatforms met erfgoedactoren, alsook met de intergemeentelijke 

erfgoeddiensten. 

Onder communicatie valt ook vorming en lezingen voor partners, bezoeken organiseren, infosessies, 

herbestemming kerken en het netwerk West-Vlaamse molenaars verder ondersteunen.  

 

Erfgoed en vredeseducatie  

Organisatie van participatietrajecten, bvb. “de tijdsreizigers”, uitbreiden en up to date houden van het 

bestaand educatief aanbod, het ontwikkelen van een nieuw educatief aanbod en digitaal leerplatform 

West-Vlaams erfgoed en het stimuleren van de vredeswerking waaronder het platform Westhoek-

Vredeshoek dat in juni voorgesteld geweest is en dat de ambitie heeft om onze provincie als 

vredesprovincie verder kenbaar te maken.  

 

Het reglement rond de erfgoedlocaties hebben we hier in deze Provincieraad goedgekeurd in de maand 

september; jaarlijks wordt daarvoor 200.000 EUR voorzien, om groepen bij onze erfgoedlocaties te 

krijgen en om hen kennis te laten maken met het rijke erfgoed dat we in onze provincie te bieden 

hebben. 

 

Erfgoedprojecten 

- Cofinanciering in erfgoedprojecten 

- Deelname aan erfgoedprojecten van derden (bvb project West-Vlaamse molenaars) 

- Ondersteuning lokale overheden in projecten (zoals Feniks – Wederopbouw 2020) 

 

Landschap en archeologie 

Jaarlijks 100.000 EUR voorzien 

- Participatie in het Centrum voor Historische en Archeologische Luchtfotografie (CHAL) 

- Participatie in de organisatie van Archeologiedagen  

- Aantrekken expertise in archeologie, ontsluiting van archeologisch onderzoek 

- Partner en participatie aan ontsluiting van erfgoedlandschappen 

 

Onderhoud van onroerend erfgoed 



- Ondersteuning voor onderhoud erfgoed van derden via sociale economie in samenwerking met 

Monumentenwacht (jaarlijks 100.000 euro): reglement in opmaak  

- Ondersteuning voor het onderhoud van niet-beschermd erfgoed  

(cfr. Vlaams-Brabant, Limburg, Oost-Vlaanderen) 

- Molendraaipremie 

 

Vlotte werking dienst Erfgoed 

Jaarlijks: 17.750 euro 

 

Onderwijs 

 

De provinciale taak met betrekking tot onderwijs is jullie gekend; onderwijs hier in deze provincie moet 

flankerend zijn, moet de samenwerking tussen partners bevorderen, moet inspelen op specifieke West-

Vlaamse noden, we moeten een zachte regisseursrol aannemen. 

 

We hebben binnen deze algemene doelstelling 3 prioriteiten vooropgesteld: 

1 – we moeten inzetten op het bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom. Als je kijkt naar de cijfers 

en naar de slides dan zie je dat de ongekwalificeerde uitstroom, studenten die de school verlaten zonder 

enig diploma, dat die stijgt (1045 leerlingen vorig jaar). 

2 – Het versterken van de link onderwijs – arbeidsmarkt  

Onderwijs moet inspelen op de noden van de arbeidsmarkt; noden die er vooral zijn op het vlak van 

technische en daar blijven we met tekorten kampen. 

3- inzetten op innovatie 

Moet in alle acties terugkomen 

Er is het Reglement flankerend onderwijs, dat volgend jaar zal worden vernieuwd, via dit reglement 

willen we innovatieve projecten ondersteunen die aansluiten bij één van de doelstellingen. 

Vorige legislatuur zijn 61 projecten goedgekeurd in het kader van dit reglement. 

Daarnaast gaan we ook voor een nieuw reglement rond volwasseneneducatie. 

 

- STEAM: Samenwerkingsovereenkomst met het regionaal technisch centrum West-Vlaanderen wordt 

verdergezet  

- Technoboost; 

- Er zullen meer events per jaar georganiseerd worden volgend jaar, maar iets kleinschaliger (Tielt, 

Ieper, …) we gaan voor een grotere spreiding. 

- Het onderzoek naar computationeel denken, dat is de vorige bestuursperiode beslist geweest, is nu 

volop bezig en moet nu naar een eindrapport gaan eind dit jaar begin volgend jaar. Dat onderzoek is 

gefocust op hoe je mensen/leerlingen kan laten denken als een computer; hoe dat kan bereikt worden. 

- Volwassenenonderwijs en volwasseneneducatie: er is het platform volwassenenonderwijs, een 

structureel, neutraal en netoverschrijdend platform, er is het forum volwasseneneducatie, een denktank 

die openstaat voor alle actoren actief in het volwassenenonderwijs, verbreden werking basiseducatie 

(provinciaal plan geletterdheid), Huis van het Leren dat projecten ontwikkelt en ondersteunt ook in het 

kader van levenslang en levensbreed leren. 

 

Duaal leren ongekwalificeerde uitstroom : we willen evolueren naar een provinciaal overlegforum duaal 

leren met decretaal bepaalde taken. De bedoeling van dat forum is beleidsbeïnvloeding, communicatie 

gericht op positieve beeldvorming en netwerken via regelmatige activiteiten  

 

Overig beleid: we gaan verder met klasbakken, ondersteuning gemeentelijk flankerend onderwijs, 

overleg met de centrumsteden, onderwijs aan zieke kinderen (coördinatierol voor de provincie) er is al 

een aanbod maar dat is ofwel onvoldoende gekend, ofwel onvoldoende in het aanbod. De partners die 

actief zijn op dat terrein geven aan dat er zeer veel onwetendheid is en dat er een grote groep van die 

zieke kinderen tussen de mazen van het net valt. Dat zijn vooral de psychisch zieke kinderen, zij maken 

60% uit van de kinderen die zij het voorbije jaar hadden opgevolgd.  

 

 

 

 

 



 

Ruimtelijke planning 

 

Inzet financiële middelen 

* opmaak van milieu-effectenrapporten, bij de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen 

* organisatie van ontwerpweken waar vooral ontwerpers worden ingehuurd 

 

Het voorzien van ruimte voor bedrijven, één van de belangrijke actiepunten is in deze bestuursperiode. 

Dit willen we realiseren via 3 sporen: 

- aanbieden van bijkomende bedrijventerreinen; 

- Het activeren van niet ontwikkelde terreinen 

- verduurzamen en zuiniger maken van onze bedrijven 

 

Tijdstabel voor het eerste spoor: na het opvragen van de mogelijke locaties waar die extra bedrijvigheid 

zou kunnen komen, opvragen bij de steden en de gemeentes, nu zijn we bijna aan mijlpaal 5 : selectie 

van te weerhouden zoekzones op het niveau van de subregio (oorspronkelijk voorzien voor december 

maar het zal januari worden). In januari moeten we kunnen afkloppen en beslissen met welke zones we 

verder kunnen onderzoeken. 

 

Beleidsplan ruimte west-Vlaanderen 

 

- 20 juli 2018: Vlaamse regering keurde haar strategische visie rond openbare ruimte goed => in 

het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV), richtlijn voor het toekomstig ruimtelijk beleid in 

Vlaanderen: provinciebesturen een bovenlokale en streekgerichte rol 

- Elke provincie heeft haar eigen specifiek karakter en nood aan een aanpak op maat => 

eigen Beleidsplan Ruimte met inhoudelijke accenten, voor West-Vlaanderen bv. de kuststrook en 

het poldergebied en de Westhoek, de twee meest landelijke regio’s in Vlaanderen  

 => belangrijk om eigenheid ook zelf vorm te geven 

 

Gezamenlijke persconferentie op 2 april 2019 in Brussel. 

 

Momenteel loopt de provincie West-Vlaanderen achter tegenover de andere provincies. Daarom steken 

we volgend jaar een tandje bij voor het beleidsplan 

- Conceptnota tegen het najaar van 2020. Hierover moet er een openbaar onderzoek 

georganiseerd worden. Aangezien het decreet ook de nadruk legt op inspraak van de burger, 

zullen we ook specifiek initiatieven hierbij moeten nemen. 

- Zomer 2020: informele overlegronde met de gemeentebesturen 

- Na bestuderen milieu-effecten zal de voorlopige vaststelling allicht pas voor in de loop van 2022 

zijn 

 

Provinciale RUP’s 

 

In 2020 zal de provincieraad normaal gezien volgende RUP’s voorlopig vaststellen:  

- Omleidingweg Anzegem (mits medewerking van AWV) 

- Bedrijventerrein Menen-West  (Menen/wervik) 

- Militaire Basis Koksijde (Koksijde/Veurne) 

- Fietssnelweg F7 (Kortrijk/Harelbeke/Waregem) 

- Kleiput Egem (Pittem) 

- Zonevreemd jeugdverblijfcentrum Horizon  (Bredene) 

- Kampeerterrein Ter Hoeve (Adinkerke) 

- Regionale bedrijven Degroote (Wingene), Mol (Staden), Sadef ( Hooglede-Gits), Galloo (Menen) 

 

Bovenlokale veiligheidsvoorzieningen en -initiatieven 

- Ondersteunen van de MUG West-Vlaanderen: 110.000€/jaar 

- Ondersteunen van kust- en zeereddingsdiensten: Jaarlijks: 275.000€ waarvan:  

• 250.000€ IKWV (Intercommunale Kustreddingsdienst) 

• 25.000€ VBZR (Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst) 

- Ondersteunen van het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten te Zedelgem  



 

Verdere uitvoering van het masterplan: 

WFIV sluit de lening af – provincie voorziet een annuïteitentoelage van 80.210,32 euro /jaar  

Bouw competentiecentrum geweldbeheersing en de nodige flankerende werken voor een bedrag van 

6.000.000 euro:  

- Schietstand, oefenbaan, looppiste, renovatie blok G en omgevingsaanleg 

- Daarnaast een verdere toelage van 329.000 euro aan het WFIV voor het instandhouden van de 

infrastructuur   

 

 

Accommodatie  

 

De sector evolueert snel op vlak van verduurzamen van voertuigen.  

Elke vraag tot aankoop of vervanging van dienstvoertuigen blijft een afwegen tussen de operationele 

noden van de dienst (bij bestelwagens bijvoorbeeld het laadvolume, laadgewicht of trekvermogen) en 

het aanbod op de markt.  

Met de evoluties op de markt kan steeds vaker de meest duurzame optie gekozen worden zonder dat 

moet ingeboet worden op het vlak van functionele noden. 

Zo werden net (september 2019) 2 poolwagens met dieselmotor vervangen door 2 hybride voertuigen.  

Binnen de Provincie is er een werkgroep interne mobiliteit actief die waakt over allerlei 

mobiliteitsaspecten in de organisatie, waaronder de verduurzaming van de eigen voertuigenvloot. 

 

 

Gebouwen  

Bvb Boeverbos 

Investeren in optimalisatie verwarming, nieuwe fietsenberging, nieuwe gordijnen bestuursgebouw, 

vernieuwen vloer keuken, schilderwerken, circulair renoveren, enz 

 

Toegankelijkheid 

Inter is het Vlaams agentschap dat ondersteuning biedt om de omgeving betreedbaar, bruikbaar, 

begrijpbaar en dus comfortabel te maken voor iedereen.’ 

Jaarlijks toelage: 150.000 euro (voorgaande jaren: 190.000 euro) 

 We zetten ons op het niveau van Limburg en Vlaams-Brabant (ter info: voorgaande jaren: Oost-

Vlaanderen 30.000 euro en Antwerpen 0 euro) 

Er zal werk worden gemaakt van een betere rapportage 

 

Voorbeeld van actie:  

voorgesteld eind juli 2019: brochures ‘Aangepast sanitair’ en ‘Beter toegankelijke restaurants en cafés 

aan de Kust’  

 

Personeel 

Overzicht van de VTE per dienst en per niveau (slide)  

 

Uitgaven (werkingsmiddelen) Personeel 

Heel wat uitgaven zijn gelinkt aan dienstverlening door externe organisaties: assessments, 

psychotechnische proeven, projecten, interne en externe opleiding, coaching, evaluatie, enz. Aangezien 

deze dienstverleners hun tarieven normaliter jaarlijks aanpassen, voorzien wij ook een indexering waar 

nodig. 

De administratieve werking van de sociale dienst moet verder opgevolgd worden 

 

budgetteringsprincipes 2020-2025 

• Enkele bestaande principes:  

 * jaarlijkse indexatie 

* invulling vacante plaatsen met een gemiddelde van 6 jaar anciënniteit in de 2de schaal inzake 

functionele loopbaan 

 

• Enkele gewijzigde principes: 



* Verminderingen in prestatiebreuk worden geëxtrapoleerd op het huidige niveau voor het 

volledige meerjarenplan 

* Medewerkers die met pensioen gaan, worden budgettair voorzien in een lagere schaal 

* Contracten bepaalde duur worden budgettair voorzien tot einddatum van de bepaalde duur. 

 

personeelsbehoeftenplan 2020-2025 

• Budgettaire ruimte: 5% in 2020 en vervolgens 1% voor de jaren 2021 t.e.m. 2024 => 

inhaalbeweging in 2020: 

* noodzakelijke capaciteitsverhogingen op bepaalde diensten die on hold werden geplaatst 

omwille van onzekerheid toekomst provincies of die nodig zijn voor het voeren van nieuw beleid; 

 * bepaalde opwaarderingen teneinde concurrentieel te blijven; 

 

 

Vraag Wim Aernoudt : omschrijving beleidsdoelstellingen 

Blz. 10 in BBC rond beleidsdoelstelling 1 – Provincie West-Vlaanderen is een topattractieve provincie; 

daar staat grosso modo alles onder rond toerisme. Er staat een omschrijving van wat allemaal 

gerealiseerd zal worden, heel veel waardevolle en mooie projecten; maar er wordt ook verwezen “deze 

beleidsdoelstelling werd vanuit Westtoer naar voren geschoven, concreet beogen we volgende 

resultaten: resultaten die Westtoer wenst te behalen in West-Vlaanderen”. Er staan een hele hoop 

logische zaken in; uitbouwen van regio’s, topattracties zoals het Zwin, de wederopbouw enzovoort. Als 

7de doel : “Trots op West-Vlaanderen: ervoor zorgen dat elke West-Vlaming trots kan zijn op zijn eigen 

provincie en dat we de West-Vlaamse identiteit ondersteunen en uitdragen”. Het is vreemd dat we dit 

terugvinden onder “Toerisme” . Ook in de BBC van Westtoer staat niet direct in één van die acties die 

Westtoer zal ondernemen een link naar de ondersteuning van de West-Vlaamse identiteit en het 

uitdragen ervan. Wat wordt hier concreet mee bedoeld en welke concrete acties en middelen beogen 

deze doelstelling ? 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

Punt 7 “Trots op West-Vlaanderen” is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, we willen dit niet alleen 

realiseren binnen “Toerisme”, maar het is een verantwoordelijkheid van de verschillende collega’s. 

Punten 2 en 4 bijvoorbeeld moeten ook mede door collega Vanlerberghe worden gerealiseerd. Het is dus 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, niet specifiek voor wat betreft toerisme. Er zal worden 

nagevraagd wat er specifiek bedoeld wordt.    

 

 

Vraag Reddy De Mey: 

Het West-Vlaamse karakter beklemtonen komt terug in alle acties die ondernomen worden, maar ik zou 

ervoor willen pleiten dat wij de nadruk op leggen dat het gaat om de Vlaamse Kust. Het is fantastisch dat 

er gewerkt wordt met Westtoer en een quality customer label, maar het stoort wel dat het uithangbord 

West-Vlaanderen, de Vlaamse Kust, nergens wordt beklemtoond. Kan Westtoer bekijken in hoeverre men 

de horeca-mensen ertoe kan aanzetten met een premie bijvoorbeeld, om daar werk van te maken van 

dergelijk uithangbord. 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

De gedeputeerde volgt dit standpunt niet, onze Kust is zeer belangrijk, maar we kunnen niet enkel op 

Vlaanderen gaan focussen, we moeten het ruimer zien. Vandaar dat ook de toeristen die komen vanuit 

Brussel en Wallonië heel belangrijk zijn voor de kust. 

 

 

 

 

Vraag Kristof Pillaert:  

In de nota staat dat de 4 centrumsteden nog een bijkomende subsidie krijgen. Die subsidies verschillen 

en blijkbaar hanteert men een systeem waarbij men kijkt of er 100.000 overnachtingen gehaald worden 

en of er ook meer dan 1 overnachting na elkaar is. Dit is een arbitrair systeem. Wie heeft dat systeem 

uitgedokterd en waarop is dit gebaseerd?  

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  



De bedragen zijn historisch bepaald geweest en verder ontwikkeld. De bijdrage aan Brugge, als 

kunststad, dateert van bij het begin van Westtoer in 2002 en evolueerde naar een bedrag van ongeveer 

103.000 EUR.  

Voor de periode 2007 – 2012 werd een bedrag van 80.000 EUR afgesproken met Oostende en dit werd 

geïndexeerd.  

De citypool met Kortrijk is van een recentere datum en kwam er op verzoek van Kortrijk in 2015 – 2016, 

en er wordt ongeveer 40.000 EUR samengebracht, vanuit de Leiestreek, Westtoer en Kortrijk zelf.  

Voor Roeselare werd er in het verleden enkel ingezet op de promotie van het vernieuwde wielermuseum 

onder de titel “Koers” maar niet op de promotie van een volwaardige citytrip. Het zijn dus bedragen die 

vastgelegd geweest zijn, maar dat kan binnen Westtoer bekeken worden of dat kan behouden blijven of 

dat dat evenwichtig is rekening houdend met andere inspanningen die we al doen. 

 

Repliek Kristof Pillaert:  

Dit moet inderdaad herbekeken worden want indien men mindersubsidies ontvangt zal men bijvoorbeeld 

ook geen overnachtingen kunnen ontwikkelen zoals men dat doet in andere steden. Herbekijken zou dus 

een goede zaak zijn. 

 

 

Vraag Claude Croes:  

Lovend over Westtoer over de manier waarop zij onze provincie op de kaart zetten. Als voorzitter van 

Toerisme Leiestreek stel ik vast dat wij ook kunnen rekenen op de know how van de mensen van 

Westtoer, mede dankzij hun ondersteuning konden wij begin september ons strategisch beleidsplan 2019 

– 2025 voorstellen en in lijn met de ambitie, de kernwaarden en de verhaallijnen bepalen wij de 

ontwikkelingsstrategie voor de regio. Concrete acties helpen bij deze realisatie en daarbij is de 

medewerking van partners binnen en buiten de Leiestreek essentieel, zowel in de toeristische sector 

alsook daarbuiten en via de jaarlijkse actieplannen gebaseerd op het beleidsplan mobiliseren wij alle 

actoren om de doelstellingen uit het beleidsplan te bereiken. De Leiestreek als een creatieve en 

ondernemende streek op de kaart te zetten is een van de concrete doelstellingen. Grote gemeenten, 

middelgrote en kleine gemeenten; het is van belang dat iedere stad en gemeente aan bod komt. De 

ondernemers uit de Leiestreek zijn trotse ambassadeurs van de regio. Is het mogelijk dat ook 

gemeenten en steden individueel kunnen blijven rekenen op de ondersteuning en know how van 

westtoer? Zeker voor kleinere gemeenten is het een meerwaarde voor hun toeristische diensten. 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

Die ondersteuning is en blijft belangrijk, er is een folder of brochure waarin uitgelegd staat wat het 

aanbod van Westtoer is. 

Westtoer stelt voor de vier toeristische regio’s van West-Vlaanderen een regioteam ter beschikking. Dit 

regioteam bestaat uit een regiomanager, een regiomedewerker, een medewerker regiomarketing en - als 

er projectfinanciering is - een projectmanager. Dit team is verantwoordelijk voor de regionale werking op 

vlak van productontwikkeling, marketing en sectorwerking. Daarnaast neemt het regioteam ook een 

belangrijke rol op in het ondersteunen van de toeristische werking van steden en gemeentes.  

Het vertrekpunt van de regionale werking is het strategisch beleidsplan. Daarin wordt de regionale visie 

ontwikkeld en dat gebeurt in nauwe samenwerking met alle steden en gemeentes. Op basis van het 

regionaal beleidsplan kan het regioteam een stad of gemeente helpen om zelf een visienota op vlak van 

toerisme en recreatie te ontwikkelen dat geïnspireerd is op het regionale beleidsplan. Indien een 

gemeente een meer uitgebreide visie wil dan kan de stad of gemeente een beroep doen op het team 

toeristische ontwikkeling die in consultancy een samenwerking hierrond kan aangaan.  U mag erop 

rekenen dat dit in de toekomst ook zo zal zijn. 

 

 

Vraag Tom Willems:  

2016 was een klein rampjaar voor het toerisme in België, daar hadden de aanslagen in Brusseleen groot 

aandeel in.  De meeste markten konden zich al bij al snel herstellen, stimuleren van binnenlands 

toerisme en daarna campagnes via oude en nieuwe media. De belangrijkste markten voor West-

Vlaanderen zijn de buurlanden, waaronder het VK. De Britse markt heeft zich niet kunnen herstellen. De 

meest recente cijfers van Westtoer blijkt dat binnen de provincie het aantal Britse verblijfstoeristen in 

commerciële logies is gedaald ten opzichte van het jaar voor de aanslagen. In 2015 met 8,4%. Vooral 



aan de kust is er een sterke daling, 28,1 %, en zelfs in de Westhoek met het herdenkingstoerisme in 

volle gang, was er een daling van 3,5%. 

Ook het aantal overnachtingen daalde met 9,8% over de ganse provincie, ook hier is de sterkste daling 

aan de kust. Ook dit jaar lijkt er weer een daling te zijn in het Britse verblijfstoerisme.  

Enkel in de regio Brugs Ommeland is er een stijging van 4%. De Brexit houdt de Britse toeristen deels 

weg. Voor de Britten is, naar aanleiding van wisselkoers, een overnachting thans 20% duurder. Dalende 

koopkracht zal een invloed hebben op het reisgedrag. Brits toerisme is echter belangrijk, dat bewijst 

Brugge, als kunststad.  

Hoe zal actie ondernomen worden om de Britse toeristen de provincie zo aantrekkelijk mogelijk te 

maken? Kunnen er eventueel opleidingen georganiseerd worden in de horeca om kleinere ondernemers 

te informeren over hoe om te gaan met het Britse verblijfstoerisme? Indien er effectief een Brexit komt, 

zal dit nog zwaardere dalingen tot gevolg zal hebben. Zijn hiervoor in kader van actieplan budgetten 

voorzien? Zult u de nodige stappen ondernemen om bij Toerisme Vlaanderen de nodige campagnes aan 

te vragen om onze regio’s te promoten in het VK of heeft u andere strategieën voor ogen? 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

De kunststad Brugge en de Westhoek zijn de belangrijkste bestemmingen voor de Britten. In onze 

provincie staan ze voor 80% van alle verblijfstoeristen. In 2016 was er een daling van 19% ten opzichte 

van 2015. In 2017 was er een licht herstel, terwijl er in 2018 duidelijk meer Britten in Brugge en de 

Westhoek waren in vergelijking met 2017. De voorlopige cijfers voor dit jaar geven opnieuw een dalende 

trend die zich rond de 10% situeert: -13% voor Brugge en – 9% voor de Westhoek. 

Een vergelijking van de periode voor de herdenkingsperiode en nu 2019 stellen we vast dat we meer 

toeristen blijven houden dan voor de herdenkingsperiode.  

Wij gaan verder met het promoten van onze provincie op de Britse markt, dit zit vervat in het algemene 

budget dat naar Westtoer gaat (actiepunt 19) en Westtoer werkt hiervoor nauw samen met Toerisme 

Vlaanderen en wil dit op vandaag ook blijven doen.  

Begin deze maand was een delegatie van Westtoer, Ieper, Zonnebeke aanwezig in Londen op de door 

Toerisme Vlaanderen georganiseerde b2b beurs – Round Tour of Flanders – om internationale contacten, 

journalisten en influencers kennis te laten maken met het toeristische aanbod in Vlaanderen voor 2020.  

Het Feniks project is de start van een aantal themajaren rond WOI en de heropbouw. In 2020 staat het 

herstel van het landschap en de inplanting van de common welth en andere begraafplaatsen centraal. 

Toerisme Vlaanderen ondersteunt dit project met een subsidie van 500.000 EUR. Het gaat over 

tentoonstellingen, een toeristische route, … Feniks focust ook op de aanwezigheid van Britten in de 

Westhoek na de grote oorlog met onder meer de oprichting van St-George Memorial Church in Ieper. Op 

die manier wil men de Britse toeristen triggeren om toch naar onze provincie te komen, de bezoekersgids 

wordt ook in het engels uitgegeven. 

Toerisme Vlaanderen plant eind januari een persmoment in Flanders House in Londen voor de 

voorstelling van die engelstalige editie voor het bezoekerstraject voor het feniks-project, ook weer een 

samenwerking met Westtoer.  

Van 16 tot 19 januari is er in Ieper de discovery-toer waar een honderdtal Britse touroperators worden 

uitgenodigd om kennis te maken met het aanbod voor volgend jaar. Dit initiatief is ook weer een 

samenwerking met diverse hotels en Toerisme Vlaanderen.  

Tenslotte zetten we ook verder in op ons netwerk van ondernemers en samen met hen buigen we ons 

over de Brexit en denken we na of we het britse publiek ook met andere onderwerpen kan geboeid 

worden. 

Wat betreft de bezoekers voor Brugge, is het zo dat de promotie voor Brugge in het buitenland toekomt 

aan de Toerisme Brugge en Toerisme Vlaanderen. De provincie ondersteunen die promotie in het kader 

van de centrumstedenpool met 103.000 EUR per jaar. We zullen met Toerisme Brugge en Toerisme 

Vlaanderen bespreken wat in de toekomst kan gebeuren inzake de Brexit dus we zijn ons bewust van de 

belangrijkheid van de britse toerist en we zetten al heel wat in en we zullen verder gaan volgend jaar. 

 

Repliek Tom Willems:  

In 2017 zien we het toerisme uit het VK in stijgende lijn gaan, maar als we kijken naar het jaar van voor 

die aanslagen en voor het brexitreferendum zien we dat het brits toerisme nog altijd niet op dat niveau 

zit van 2015 dus daar moeten we echt een extra moeite voor doen, maar tevreden met de goede 

samenwerking met Toerisme Vlaanderen. 

 

 



Vraag Herman Lodewyckx:  

Met betrekking tot vzw Toerisctische Ontsluiting: na de vorige legislatuur werd gezegd dat het niet veel 

zin heeft om de vzw in stand te houden aangezien er niet veel isgebeurd. Wat is er tot nu toe met die 

toeristische ontsluiting al gebeurd en wat is de zin om deze toeristische ontsluiting nog verder aan te 

houden? Er wordt immers een budget van 10.000 EUR als werkingstoelage en 2.500 EUR als jaarlijks 

lidgeld voorzien.  

 

Vraag K Pillaert:  

zelfde vraag 

 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu: 

Begin oktober is er een vergadering geweest van de vzw Toeristische Ontsluiting waar eveneens de 

vraag gesteld is naar het al dan niet opdoeken van deze vzw. Op deze vergadering was Oostende niet 

aanwezig waardoor dit punt van de agenda werd verplaatst naar de volgende algemene vergadering. Ik 

had gedacht dat iedereen meer op dezelfde lijn zou zitten, de vzw kent amper werking dus waarom die 

dan nog blijven bestaan, maar er waren een aantal partners binnen de vzw die toch nog bepaalde 

verwachtingen zouden kunnen hebben. Ikzelf zie ook weinig nut in het instandhouden van een vzw waar 

er amper werking is. 

 

Repliek Herman Lodewyckx:  

Enerzijds wens ik toe te voegen dat alle vzw’s hun staturen moeten wijzigen in het kader van de vzw-

wetgeving dus dit is een gelegenheid om te beslissen om er al dan niet mee door te gaan.  

Bovendien moest er niet toegespitst worden op de luchthaven Brugge-Oostende. Er zijn ook heel veel 

inkomende toeristen via de spoorweg maar daar is nooit werk van gemaakt. En dat is ook een reden om 

de vzw te sluiten. 

 

Repliek Kristof Pillaert:  

Het feit dat de stad Oostende niet aanwezig is op de algemene vergadering wijst dat op weinig interesse, 

dus vzw moet opgedoekt worden.  

 

Vraag Patrick De Klerck: – targets bij de 4 regio’s 

Wat is de visie op de uitbouw van het kustfietsroutenetwerk en ook het wandelnetwerk vanuit het 

toeristisch-recreatieve oogpunt? Kan er uitleg gegeven worden bij de targets voor de 4 toeristische 

regio’s? 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

Voor wat betreft de kust willen we in 2025 gaan van 27,78 miljoen overnachtingen vorig jaar naar 30 

miljoen in 2025, en de omzet willen we boven de 3 miljard EUR brengen.  Voor wat betreft de Westhoek 

opteren we vooral voor behoud en consolidering van de cijfers, 900.000 verblijfstoeristen in 2025 is het 

opzet (in 2014 kwamen we al aan 1 miljoen), 1,5 miljoen recreatieve fietsers (hetzelfde als in 2018 ) en 

400.000 herdenkingsbezoekers in 2020 en 2023, omwille van die specifieke themajaren. Voor 2019 

schatten we dat we 415.000 a 425.000 bezoekers zullen hebben behaald . In de westhoek gaan we voor 

3 miljoen dagtoeristen in 2025 (vorig jaar 2.6 miljoen)  

Wat betreft de Leiestreek: stijging met 25% tot 700.000 overnachtingen in 2025 (in 2017 waren dat er 

561.000), bovendien willen we dat 90% het recreatieve aanbod kent en zelf ook toerisme onderneemt in 

eigen streek. We voorzien een stijging met 10% van websitebezoekers. 

Met betrekking tot het Brugse Ommeland moeten de targets opnieuw verfijnd worden naar aanleiding 

van de opmaak van het nieuwe strategisch beleidsplan; in het voorjaar werd het vooropgestelde target 

van 300.000 reeds gehaald in 2018 met 317.000 overnachtingen (Polderwind en Ibis hotel in Jabbeke). 

Het target voor 2025 wordt nu geplaatst op 350.000 overnachtingen in Brugse Ommeland. 

 

 

Vraag Jan Van Meirhaeghe:  

Met betrekking tot Horizon 2025: zelfde commentaar als reglement over toeristische impulsen, het gaat 

over een zeer groot bedrag, in het meerjarenplan 4.25 miljoen. Wij moeten nu het budget goedkeuren 

terwijl dit pas begin volgend jaar aan bod komt. 

 



Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

De timing van het nieuwe reglement is als volgt: Binnen de raad van bestuur van Westtoer zullen we 

midden december een voorstel bespreken met een evaluatie van het vorig reglement en de 

aandachtspunten daarbij. Pas na een goedkeuring in de raad van bestuur van Westtoer kunnen we naar 

de provincieraad komen. Wat betreft de steun aan de private sector zou het voorstel zijn om het 

belevingsconcept voor het ruime publiek toe te voegen als voorwaarde voor ondersteuning.  

 

 

Vraag Jan Van Meirhaeghe:  

Met betrekking tot het WK Veldrijden: in 2021 zou hiervoor 250.000 EUR van Westtoer voorzien zijn 

onder “promotie”. In de commissie bleek dat men daar niet zo tevreden mee was, dit komt nog uit 

beloftes uit de vorige legislatuur. 

Komen er nog dergelijke analoge zaken komen, of kadert dit in meer #westlaanderen? 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

Dit is inderdaad een afspraak die gemaakt is geweest in de vorige legislatuur en niet mijn bedoeling om 

dergelijke dossiers te laten passeren.  

 

 

Vraag Jan Van Meirhaeghe:  

Met betrekking tot Feniks : er wordt jaarlijks 95.000 EUR voorzien – verloopt dit volledig via Westtoer? 

Dit staat in schril contrast met bedragen die gespendeerd zijn aan herdenking van de grote oorlog. Zijn 

er nog andere budgetten en projecten voorzien? 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

Er is ook de belangrijke steun van Vlaanderen bij Feniks. Gedeputeerde zal het nakijken. 

 

 

Vraag Herman Lodewyckx:  

Vraag om toelichting met betrekking tot RHEDCOOP, zijnde de studie waarbij men zou onderzoeken 

welke ingrepen in de nabije toekomst efficiënt zijn om door te voeren met betrekking tot het 

centraliseren van gebouwen, waaronder dat van Westtoer. Is het de bedoeling dat Westtoer gaat 

verhuizen? 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

RHEDCOOP staat voor Renovatie en Hernieuwbare EnergieDiensten via COÖPeraties. M.a.w. via dit 

project wensen we te onderzoeken in welke mate energetische renovatieprojecten en het introduceren 

van hernieuwbare energie(productie) kan doorgevoerd worden voor onze gebouwen. Dit is niet enkel 

voor Westtoer maar voor andere provinciale gebouwen. Gedeputeerde Vanlerberghe zal daar meer uitleg 

over geven in het kader van zijn bevoegdheid van klimaat. Het gebouw van Westtoer kadert in die 

oefening.  

Wat betreft het centraliseren van gebouwen: Binnen de vastgoedstrategie die de dienst Gebouwen 

momenteel aan het uitwerken is voor het gebouwen patrimonium van de Provincie West-Vlaanderen is 

het de bedoeling om een duidelijke visie te vormen hoe we met het patrimonium in de toekomst wensen 

om te gaan. Daarenboven is het eveneens belangrijk om na te gaan in welke mate gebouwen kunnen 

gegroepeerd worden. In het voorjaar van 2020 zal er alvast een onderzoek gebeuren voor diverse 

Brugse gebouwen om na te gaan in welke mate er centralisatie in bv. een nieuw gebouw ter vervanging 

van een energetisch slecht gebouw kan doorgevoerd worden. (Zo zullen o.a. Filiaal II, Westtoer, Filiaal I, 

Filiaal III onderzocht worden wat betreft de mogelijkheden). Dit kadert in een grotere oefening die 

gebeurt door dienst gebouwen. Sommige gebouwen zijn er niet goed aan toe qua duurzaamheid, en dus 

onderzoeken we wat we beter kunnen doen. 

 

Vraag Bieke Moerman (van Simon Bekaert): 

Waarheen gaat ons erfgoedbeleid en meer specifiek hoe gaan we de lokale besturen ondersteunen? Wat 

met het onroerend erfgoed op de stedelijke en gemeentelijke inventarissen? Het spanningsveld tussen 

verdichting en nieuwbouwprojecten (aan de kust bvb) en respect voor onroerend en landschappelijk 

erfgoed anderzijds: hoe gaan we daarmee om? Wat zijn de beoordelingscriteria om te beslissen wat we 

ondersteunen, wie en op welke wijze? 



 

Vraag Claude Croes:  

De provincie is kennis- en expertisepartner voor lokale besturen maar hoe kan de provinciale dienst 

erfgoed een meerwaarde betekenen voor lokale besturen bvb. met betrekking tot het opstellen van 

archeologienota’s of het voorbereiden van restauratiedossiers in het kader van erfgoedsubsidies? 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

Eén van de uitgangspunten van het provinciaal erfgoedbeleid is net de ondersteuning van lokale 

besturen. 

Een belangrijk instrument daarbij is alvast Monumentenwacht waar nagenoeg alle West-Vlaamse 

gemeenten bij aangesloten zijn voor inspecties met toestandsrapporten van hun eigen erfgoed. Ook door 

middel van netwerkvorming zoals met IOED’s of intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, brengt de 

dienst erfgoed lokale erfgoedspelers samen. De ambitie is om de komende jaren nog andere 

instrumenten aan te bieden zoals subsidiekanalen voor erfgoedprojecten en inzet van maatwerkbedrijven 

voor onderhoud van erfgoed waar lokale besturen kunnen gebruik van maken. Dit zijn slechts enkel 

voorbeelden.  

 

Inventarisatie is geen taak van provinciale erfgoeddiensten. De inventaris van het bouwkundig erfgoed 

wordt beheerd door het Vlaamse agentschap voor Onroerend Erfgoed. Gemeenten kunnen een eigen 

aanvullende lokale inventaris opbouwen wat vooral voor onroerend erfgoedgemeenten nuttig kan zijn. 

Ook IOED’s kunnen een rol vervullen in de optimalisatie en permanente actualisering van de centrale 

inventaris. 

 

De relatie erfgoed ten aanzien van nieuwbouw en ruimtegebruik is vooral een aangelegenheid van de 

dienst Ruimtelijke Planning waar de dienst Erfgoed afspraken mee maakt en overleg pleegt. Erfgoed 

maakt ook deel uit van de Procoro, Provinciale Commissie voor Ruitelijke Ordening en erfgoed wordt mee 

betrokken in besprekingen zoals de RUPS en het provinciaal Ruimtelijk Structuur -plan. De regelgeving 

hiervoor ligt volledig bij de Vlaamse overheid zowel voor RO als voor OE (inclusief landschappen). De 

provincies dienen deze te volgen. 

 

Beoordelingscriteria zijn hiervoor nog niet exact bepaald maar deze zullen vrij ruim en open bekeken 

worden en flankerend aan het Vlaamse beleid van erfgoedpremies voor beschermd erfgoed. Provincies 

kunnen ondersteuning bieden aan niet-beschermd en kleinschalig erfgoed of erfgoededucatie en 

erfgoedontsluiting ondersteunen en stimuleren. 

 

 

De provincie is een kennispartner op velerlei manieren, onder andere op vlak van inzet van 

monumentenwachters met expertise op vlak van onderhoud en inspecties. 

De opmaak van archeologienota’s is geen taak van de provincie, dit is voor archeologen en 

archeologiebedrijven.  

Wat betreft restauratiedossiers en -premies: dit is een Vlaamse aangelegenheid en onder te brengen 

onder het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. 

 

 

Vraag Gerda Schotte:  

In de uiteenzetting in de commissie zagen we dat voor erfgoed enkele evenementen voorzien zijn: welke 

zijn dit? Bovendien zijn er diverse reglementen in opmaak, wanneer zullen die er zijn en wat is de 

doelstelling ervan? 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

In het communicatiebudget voor erfgoed is ook een deelbudget voor evenementen voorzien. 

Dit slaat hoofdzakelijk op activiteiten naar aanleiding van de oplevering van restauratiewerken aan 

provinciale historische gebouwen.  



Om dergelijke zware financiële inspanningen niet zomaar ongemerkt te laten voorbijgaan, is het de 

ambitie om de heropening evenementieel in de aandacht te brengen.  Ook hier is de dienst erfgoed bij 

betrokken. Dit kan op allerlei manieren: concerten, tentoonstellingen, opendeur, rondleidingen, 

marktjes, enz ... De organisatie daarvan zal in nauwe samenwerking gebeuren met de dienst 

communicatie en de gebouwendienst die deze restauratiecampagnes opvolgt. Jaarlijks is er een bepaald 

historisch gebouw waarvan de restauratie opgeleverd wordt. 

 

Er zijn een paar subsidiereglementen inzake erfgoed voorzien in het meerjarenplan 2020-25 (naar 

analogie van andere provincies). De exacte timing is daarvan nog niet bepaald maar het is de ambitie om 

in 2020 een subsidiereglement te laten goedkeuren voor erfgoedprojecten al dan niet gecombineerd met 

een reglement voor onderhoud van erfgoed. 

In de loop van 2020 worden de mogelijkheden afgetoetst voor ondersteuning van maatwerkbedrijven die 

ingezet kunnen worden voor het onderhoud van erfgoed. Men kijkt naar andere provincies waar 

dergelijke samenwerking al gebeurt. 

 

 

Vraag Martine Vanryckeghem:  

Actieplan 11 betreft de instandhouding van bouwkundig landschappelijk en archeologisch erfgoed. De 

grote Leiewerken in Menen ter realisatie van de Seine-Scheldeverbinding zullen in de toekomst 

waardevolle stukken van de vaubon-vestigingen blootleggen. Vrees bestaat dat noch de waterweg, noch 

de gemeente hiervoor middelen zullen kunnen of willen inzetten om dit belangrijk erfgoed te behouden 

en valoriseren. Nochtans kunnen we deze unieke kans niet laten voorbijgaan en kan de provincie hier 

een rol in spelen? 

 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

De provincie heeft hier geen rol in te spelen, dit is volledig Vlaamse aangelegenheid en kan eventueel 

aangekaart worden bij de IOED of intergemeentelijke onroerend-erfgoeddienst onder Leiedal voor 

begeleiding en advies. 

 

Bij dergelijke grootschalige werken is archeologisch onderzoek aangewezen en het decreet voorziet dat 

minstens een archeologienota moet opgemaakt worden bij geplande ingrepen in de bodem. Daaruit moet 

dan blijken of er voorafgaandelijk opgravingen nodig zijn.  

 

Provincie kan altijd ondersteunend zijn voor de intergemeentelijke erfgoeddienst maar een actieve rol 

kunnen wij hierin niet spelen.  

 

 

Vraag Hilde Decleer:  

Vraag in het kader van het Reglement toeristische impulsen: komen er bijkomende 

kampeerautoterreinen? Er is vraag vanuit de gemeenten om dergelijke terreinen aan te leggen en 

daarvoor subsidie te krijgen. 

 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

In de voorbije periode werd een inhaalbeweging gerealiseerd. In totaal zullen 230 plaatsen gerealiseerd 

worden tegen eind 2020 (167 aan de Kust – 63 plaatsen in de rest van West-Vlaanderen). Dus misschien 

is het niet opportuun om dit opnieuw mee te nemen, we zullen daar verder het debat over moeten 

voeren binnen de raad van bestuur.  

 

 

Vraag Herman Lodewyckx: 

Op de kick off van flankerend onderwijs waren bijna 100 mensen uit 36 gemeenten aanwezig en 

uitdrukkelijk hebben zij aangegeven dat brugfiguren nodig hebben (brug tussen gezinnen en kinderen 

enerzijds en school en andere organisaties anderzijds). Het was de uitdrukkelijke vraag van deze mensen 

om te starten met deze brugfiguren maar het reglement flankerend onderwijs staat dat niet toe. Er is 

echter behoefte aan meer uitwisseling. Veel gemeenten hebben dit ingeschreven in hun meerjarenplan. 



In welke mate kan het Reglement flankerend onderwijs ook voorzien in tegemoetkoming aan gemeenten 

voor het van start gaan met brugfiguren?  

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

De opstart van brugfiguren kan wel via het reglement flankerend onderwijs. Via een projectaanvraag kan 

dit betoelaagd worden. Zo hebben we via het reglement de brugfiguur in de Westhoek betoelaagd. Dit 

project was gericht op jongeren die het secundair onderwijs ongekwalificeerd dreigen te verlaten of 

verlaten hebben. Anderzijds richt de brugfiguur zich ook op NEET jongeren (not in education, 

employment of training). 

De doelstelling is dat de jongeren hun schoolloopbaan kunnen beëindigen met een diploma secundair 

onderwijs of een andere kwalificatie of indien dit niet mogelijk blijkt, om de kansen op tewerkstelling of 

kwalificatie maximaal te verhogen.  

De lokale besturen kunnen dan ook via het reglement een project aanvragen.  

 

Repliek Herman Lodewyckx:  

We hebben er nood aan deze brugfiguren en ik hoop dat met de vele steun van burgemeester dat het er 

effectief van komt. 

 

 

Vraag Justine Hollevoet:  

U haalt het belang aan van een gekwalificeerde uitstroom, ik vraag mij concreet af: in het STEM en 

STEAM onderwijs zal dat niet de enige doelstelling zijn, zullen alle doelstellingen gelijkgeschakeld zullen 

worden? 

 

 

Vraag Claude Croes:  

Wat brugfiguren betreft zou het een goede zaak zijn (vanuit Deerlijk) dat we kunnen rekenen op de 

provincie. 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

Het zo dat het reglement flankerend onderwijs volgend jaar hernieuwd zal worden. Bij de herwerking 

kunnen we erover waken dat de focus ook komt te liggen op het verhogen van de gekwalificeerde 

uitstroom en de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Met een gerichte promotie en communicatie rond 

ons reglement hopen we dan ook voldoende waardevolle projecten binnen te krijgen.  Ook rond dit 

reglement zullen we het debat nog kunnen voeren. 

 

 

Vraag Gerda Schotte:  

Voor wat betreft het Huis van het leren: voor nieuw te ontwikkelen projecten is er 210.000 EUR 

voorzien; waarvoor zal dat dienen? Wat betreft het Provinciaal actieplan geletterdheid; wanneer zal dat 

worden opgemaakt? Zal onderwijs achter tralies blijven bestaan met dezelfde financiering? Wat wordt 

bedoeld met projectontwikkeling? Die 50.000 is nominatief is toegewezen aan centrum basiseducatie, 

maar hoe verhoudt zich dat tot de projecten? 

 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

Wat betreft het Huis van het leren: dit was een fout in de commissie, de jaarlijkse toelage bedraagt 

210.000 EUR en zorgt voor de werking (personeel en huisvesting) en dus niet specifiek voor projecten. 

 

De draft van het provinciaal plan geletterdheid is een vertaling van het Vlaams plan geletterdheid met 

een eigen West-Vlaamse accenten. Het is zo dat ipv enkel OLAT we breder willen inzetten, breder 

ongeletterdheid aanpakken niet alleen achter de tralies. OLAT is gestart op een moment dat er nog geen 

financiering was vanuit Vlaanderen, we waren dan een pilootproject. Nu komt er jaarlijks een belangrijk 

bedrag van Vlaanderen binnen, Vlaanderen is ook bevoegd voor hulp en dienstverlening in de 

gevangenissen, Vlaanderen heeft dit structureel opgenomen in haar dienstverlening. vandaar kunnen we 

als provincie een stap opzij zetten maar als er noden zijn kunnen we dit herbekijken.  Er zijn regels van 

bevoegdheidsverdeling en als Vlaanderen dit opneemt dan kunnen we als provincie een stap opzij zetten 

 



Repliek Gerda Schotte:  

Provinciaal plan geletterdheid: komt dit op de provincieraad en indien wel, wanneer? Er werd 50.000 EUR 

nominatief toegewezen aan het centrum voor basiseducatie die dat in het verleden altijd inzette voor de 

opleiding in de gevangenissen. Moet dat centrum dan projecten indienen? Gaan zij die 50.000 krijgen of 

zal dat aan andere zaken besteed worden? 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

Dit zal verder worden toegelicht in de commissie. Het centrum voor basiseducatie is een belangrijke 

partner voor ons, we zullen hen uitnodigen om dit thema eens grondig uit te diepen zodanig dat alle 

vragen die daaromtrent zijn worden beantwoord, ook omtrent het provinciaal actieplan. De draft zit nog 

bij de diensten, van zodra er een gedragen voorstel is kan in de commissie het debat gevoerd worden 

 

Vraag Ruben Strobbe:  

Zelfde vraag; we zullen inderdaad opvolgen hoe de middelen worden aangewend en hoe dat project 

verder zal evolueren. 

 

Repliek Gerda Schotte:  

Het is vreemd dat wij iets moeten goedkeuren waarin nominatieve subsidies instaan, die toegewezen zijn 

aan een vzw of eender wat, zonder dat er zekerheid bestaat wat ermee zal gebeuren. Dit is een 

omgekeerde manier van werken. 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

Het is nieuw beleid, het budget is voorzien maar u zal zeker betrokken worden bij de verdere uitwerking 

daarvan.  

 

Vraag Wim Aernoudt:  

Het beleidsplan ruimte Vlaanderen, beleidsplan ruimte West-Vlaanderen en het beleidsplan ruimte voor 

alle steden en gemeenten, daar gaan we naartoe. De uitrol van de wetgeving op Vlaams niveau heeft er 

voor gezorgd dat vertraging werd opgelopen, dat is waarschijnlijk de oorzaak van het feit dat we na het 

initiatief in de vorige legislatuur het beleid wat stil is gevallen. Gaat men met die groep mensen 

(plaatsbepalers) de samenwerking verder zetten? Wordt de samenwerking georganiseerd met steden en 

gemeenten? Wanneer zou u met dit beleidsplan ruimte West-Vlaanderen willen landen? 

 

Vraag Bieke Moerman (van Simon Bekaert):  

Wat is de stand van zaken met betrekking tot het beleidsplan ruimte West-Vlaanderen? 

Hoe wordt omgegaan met verdichting? Hoe zullen lokale besturen ondersteund worden? Hoe worden 

deze ambities verzoend met de ambities op vlak van landschappelijk erfgoed? We hebben de provinciale 

kwaliteitskamer die heel wat nuttig werk levert als het gaat over het platteland, maar is het niet nodig 

dat deze kwaliteitskamer zich inzet voor steden en dorpsvernieuwing? Komt er een uitbreiding van 

invulling? 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

Wat betreft de timing: volgend jaar steken we een tandje bij, dit jaar was dienst onderbemand, volgend 

jaar is het de bedoeling om de conceptnota klaar te hebben tegen het najaar van 2020. Die 

plaatsbepalers worden daar inderdaad verder bij betrokken. In de zomer gaan we naar een informele 

overlegronde met de gemeentebesturen. Dan moet ook de studie van de milieu-effecten nog gebeuren, 

dus als we de timing scherp stellen dan denk ik dat de voorlopige vaststelling zal zijn voor de loop van 

2022.  

 

In het kader van het overleg voor de opmaak beleidsplan ruimte Vlaanderen zullen de gemeentes 

kunnen aangeven waarbij ze bijkomende ondersteuning wensen bij de verdichting van hun stad en 

dorpen. Verdichting is maatwerk, ook ten aanzien van erfgoed. De provincie probeert voorbeeldprojecten 

van verdichting uit te werken: T.OP Kustzone, territoriaal ontwikkelingsplan, Winvorm: de provinciale 

kwaliteitskamer zal zowel stedelijke als plattelandsprojecten behandelen (via dorpenreglement van 

gedeputeerde Bart Naeyaert). 

 

 

Vraag Gerda Schotte:  



Bedrijventerreinen ontwikkelen zijn een speerpunt voor provincie. Strookt het realiseren van nieuwe 

bedrijventerreinen met duurzaam gebruik van open ruimte? Het duurzamer maken van bestaande 

bedrijventerreinen is al jaren een actieplan door POM. Hoe ver staat het daarmee en wat is er nu al 

concreet gerealiseerd? Wat wil men doen om dit vlugger te realiseren?  

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

Nieuwe bedrijventerreinen:  

Er is een behoeftenstudie gemaakt, wij moeten vanuit de provincie een voorstel doen aan Vlaanderen. Er 

moet voldoende aanbod zijn van bedrijventerreinen. 

Een ondernemer wacht geen 5 jaar tot een nieuw bestemmingsplan klaar is. Dit moet samengaan met 

duurzaamheid en vanuit de dienst wordt ingezet op zuinig ruimtegebruik. Dit jaar werden 4 workshops 

georganiseerd. In februari worden resultaten bekendgemaakt en het is de bedoeling om een pilootproject 

te lanceren en dit toe te passen op een bestaand bedrijventerrein. Hoe bedrijvigheid ontwikkelen in 

harmonie met zuinig ruimtegebruik? Resultaten zullen meegenomen worden in de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen voor de nieuwe bedrijventerreinen.  

 

Repliek Gerda Schotte:  

Het omgekeerd zou moeten zijn; namelijk eerst de bestaande bedrijventerreinen duurzamer maken en in 

tweede instantie de bedrijventerreinen die al bestemd zijn maar nog niet in gebruik zijn, en pas in laatste 

instantie nieuwe bedrijventerreinen. Op de laatste workshop was het enthousiasme van de deelnemers 

om in te zetten op duurzaamheid niet hoog. Het is tijd om in te zetten op bestaande bedrijventerreinen 

ipv nieuwe te maken. 

 

Tussenkomst gedeputeerde Jean De Bethune:  

Het is een en-verhaal. Inzake bestaande terreinen is er een verregaand onderzoek met POM en de 

diensten van de ruimtelijke ordening met betrekking tot welke terreinen we kunnen activeren en waar de 

reserves zitten. Verder gaan alle deelnemers, streekplatformen intercommunales, en onze diensten, op 

zoek naar een nieuwe vorm van bedrijventerreinen, zuinig ruimtegebruik, sharing van activiteiten en 

diensten, zodat de voetafdruk van die bedrijven zo laag mogelijk kan worden gehouden. En tenslotte zal 

de POM specifiek haar cel duurzaam ondernemen heroriënteren naar verduurzaming van bestaande 

bedrijventerreinen, zowel op vlak van energie, afval, recyclage, water, restwarmte enzovoort. In de loop 

van 2020 zullen er 5 terreinen geselecteerd worden waarrond telkenmale een grondige studie zou 

gebeuren om samen met de bedrijven en intercommunales welke acties we kunnen ondernemen. Het 

bedrijventerrein Kortrijk-Kuurne wordt op dit moment al onderzocht.  

 

 

Repliek Gerda Schotte:  

Alle voorstellen die de onderzoekers voorlegden werden niet enthousiast onthaald tijdens de workshop. 

Benieuwd naar de resultaten van februari. 

 

 

Vraag Martine Vanryckeghem: 

Een tijd geleden werden de plannen voor nieuw en regionaal bedrijventerrein Menen-West door Raad van 

State naar de prullenmand verwezen met als reden dat er slechts 1 locatie volwaardig werd onderzocht 

op vlak van gevolgen voor mens en natuur, en dat er te weinig was gezocht naar andere plaatsen voor 

de inplanting van het terrein. Daarop werd het plan vanuit de provincie opnieuw opgestart en werden 5 

locaties grondig gescreend om uiteindelijk dan toch terug de keuze te maken voor dezelfde locatie 

genaamd Menen-West. De stad Menen vraagt aan de provincie die opdrachthouder is van het 

voorliggend plan Menen-West om er een kwalitatief bedrijventerrein te ontwikkelen dat op kwalitatieve 

wijze landschappelijk geïntegreerd wordt en rekening houdt met de reeds aanwezige woonomgeving. De 

stad wil dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt om de groene gordel te realiseren. Hoe ver 

staat dit dossier en zal provincie haar verantwoordelijkheid nemen?  

 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

Het RUP staat op de lijst van het jaarprogramma 2020, dus die worden dan voorlopig vastgesteld, 

inclusief het RUP Menen-West. 

 



De dienst ruimtelijke planning heeft op 18 november ronde tafel gesprekken georganiseerd met een 

delegatie van buurtbewoners, een delegatie van actiecomité de Koekuit, deskundigen, bedrijfsleiders uit 

Menen en Wervik en eigenaars van de gronden in Menen-West. Er werd gewerkt rond 4 thema’s : de 

bufferzone, de soort bedrijfsactiviteiten, de mogelijkheid van andere functies, de verschijningvorm met 

de discussie hoe hoog er mag gebouwd worden. De resultaten van deze tafelgesprekken werden 

voorgesteld op een infomarkt voor het ruime publiek, die hierop konden reageren. Dit heeft plaats gehad 

op 21 november. Dit wordt nu verwerkt door de dienst ruimtelijke planning en zal de basis vormen voor 

het ruimtelijk uitvoeringsplan, die in nauw overleg zal gebeuren met betrokken gemeenten en WVI. Naar 

realisatie toe, ook wat betreft de buffer of publiek groen domein, is dit een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid van provincie, de stad Menen en de stad Wervik en de West- Vlaamse 

intercommunale. Er wordt dus intens gewerkt op dit dossier en alles ligt klaar om een basis te maken 

voor het RUP.  

 

De voorzitter schorst de vergadering om 19u30.  

 

De zitting van de provincieraad van dinsdag 3 december 2019 start om 17 uur.  

 

De voorzitter deelt mee dat er nog enkele vragen moeten worden gesteld aan mevrouw gedeputeerde 

Lahaye-Battheu.  

 

Vraag Reddy De Mey: 

De heer Reddy De Mey, Vlaams Belang-raadslid, merkt in verband met de geplande provinciale subsidie 

voor kinderen die niet naar school kunnen op dat Bednet alle scholen bereikt. Hij vraagt of de 

coördinerende rol van de provincie erin kan bestaan om het systeem van Bednet aan te vullen met 

specialisten op het vlak van mentaal welzijn. Hij wijst er op dat ook het Provinciaal Technisch Instituut 

zieke leerlingen zal hebben. Hij vraagt of het niet interessanter zou zijn om te focussen op deze 

provinciale school zodat de provinciale inspanning meetbaar is. 

 

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, verduidelijkt dat het enkel de bedoeling is om te 

onderzoeken hoe de provincie een coördinerende rol kan spelen tussen enerzijds de ouders en de zieke 

kinderen, en anderzijds het bestaande aanbod. Er bestaan inderdaad al veel diensten. De provinciale 

ambitie is enkel om te coördineren. Bij Bednet, zo licht de gedeputeerde toe, kan men de lessen volgen 

op bepaalde uren, maar zieke kinderen zijn niet altijd in staat om net op die uren de lessen te volgen. De 

provinciale ambitie moet nog verder concreet uitgewerkt worden. De raadsleden zullen hierover later nog 

geïnformeerd worden. 

 

De heer De Mey stelt vast dat de provincie een subsidie van 275.000 euro heeft ingeschreven voor de 

Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV). Hij vraagt of er van Vlaanderen al een 

principiële toezegging is en of er al sprake is van een concreet bedrag. Ook vraagt hij of er een plan B is 

voor het geval Vlaanderen geen of minder subsidies toekent. Ten slotte wil hij weten of er al contacten of 

contracten zijn met privésponsors. 

 

De opleiding voor de strandredders is een voorbeeldwerking. Zou dit niet kunnen uitgerold worden naar 

het buitenland zodat daar een opbrengst uit gehaald kan worden, zo vraagt de heer De Mey zich af. Hij 

merkt nog op dat niet iedereen die de strenge opleiding gevolgd heeft, ook effectief aan de kust werkt. 

Sommigen werken bijvoorbeeld in een zwembad of in een pretpark. Zij klagen over het feit dat zij veel 

meer moeten doen dan enkel hun reddingstaken. Ze moeten ook optreden als bewaker, zorgen voor de 

beveiliging, enzovoort. Hij stelt voor om aan IKWV te vragen of zij dit kunnen natrekken en of zij vanuit 

de opleiding tips of richtlijnen kunnen geven. 

 

Vraag Maarten Tavernier: 

 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, vraagt in verband met IKWV of de subsidie via de provincie 

of via het opleidingscentrum in Zedelgem uitbetaald wordt. 

 



 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

 

Mevrouw Lahaye-Battheu antwoordt ten aanzien van de heer De Mey dat de subsidie geen 275.000 euro 

maar 250.000 euro bedraagt. De provincie heeft nog geen toezegging gekregen vanuit Vlaanderen. Zij 

hoopt dat Vlaanderen een hogere bijdrage zal geven dan de huidige 100.000 euro. Ze merkt op dat de 

provincie sinds de afslanking van de provincies niet meer in de raad van bestuur van de IKWV zetelt. De 

provincie kan er dus geen inhoudelijke inbreng meer doen.  

 

Ten aanzien van de heer Tavernier deelt mevrouw Lahaye-Battheu mee dat zij dit zal navragen. 

 

Vraag Herman Lodewyckx 

De heer Herman Lodewyckx, Groen-raadslid, deelt mee dat het inhoudelijke aspect van de 

reddingsdienst eerder een zaak zal zijn voor de provinciegouverneur, omdat hij meer te maken heeft met 

de veiligheidsdiensten. 

 

Vraag Jan Van Meirhaeghe 

 

De heer Jan Van Meirhaeghe, N-VA-raadslid, vraagt naar het concrete bedrag dat gegeven wordt ter 

ondersteuning van de MUG-heli. 

 

 

 

 

Vraag van Tom Willems 

 

De heer Tom Willems, Sp.a-raadslid, heeft vernomen dat er een dotatie is van 80.000 euro voor de MUG-

heli zelf, en 30.000 euro voor de ondersteuning van de opleidingen die zij geven. Deze dienst heeft een 

uitgebreid takenpakket, zo licht hij toe. Hij is tevreden dat de provincie nog steeds een dotatie geeft. Dat 

is evenwel slechts een zesde van het benodigde jaarbudget. Samen met de financiële bijdrage van 

andere lokale besturen komt men aan de helft van het jaarbudget. De overige middelen moeten ze 

ophalen via onder meer sponsoring. Een dokter die lid is van het dagelijks bestuur heeft aan de provincie 

gevraagd om de index toe te passen op de dotatie. Het blijft voor de MUG-heli moeilijk om het budget 

rond te krijgen, zeker ook sinds de Vlaamse regering de subsidie heeft afgeschaft. Hij vraagt aan de 

gedeputeerde om er bij de hogere overheden voor te pleiten dat ze die subsidies opnieuw voorzien, om 

de indexering toe te passen en om in overleg te gaan met de lokale besturen die nu geen bijdrage 

leveren.  

 

Antwoord gedeputeerde Lahaye-Battheu:  

 

Mevrouw Lahaye-Battheu merkt op dat de MUG-heli al meerdere keren besproken werd in de 

provincieraad. Iedereen is het er over eens dat deze heel belangrijk is voor de provincie. Ze licht toe dat 

het Brugse Instituut voor Medische Dringende Hulpverlening (IMDH) sinds lang de werking van de 

helikopterdienst op zich neemt. Sinds 1998 is de MUG-helikopter West-Vlaanderen als enige in 

Vlaanderen erkend binnen de Dringende Geneeskundige Hulpverlening. De totale kostprijs van deze 

dienstverlening bedraagt momenteel ongeveer 600.000 euro per jaar, een bedrag dat stijgend is door 

jaarlijks hogere kosten en een stijgende trend in het aantal interventies. De inkomsten komen uit de 

facturatie aan patiënten, de betoelaging door een aantal West- en Oost-Vlaamse steden en gemeenten, 

sponsoring van bedrijven, giften, tussenkomsten van verschillende overheden en diverse andere 

inkomsten, bijvoorbeeld uit de verkoop van gadgets. 

 

Vervolgens herinnert de gedeputeerde er aan dat de provincieraad op 25 januari 2018 unaniem een 

motie stemde van provincieraadslid Maarten Tavernier. Daarin werd nogmaals het belang van de MUG-

heli benadrukt en werd er gepleit voor een structurele basisfinanciering. 

 

Het provinciebestuur voorziet voor de komende jaren een belangrijke ondersteuning van 110.000 euro 

per jaar, waarvan 79.013,50 euro voorzien is voor de helikopter. Hiermee toont de provincie zich een 

betrouwbare partner voor de medische hulpverlening in de provincie. De provinciale bijdrage voor de 



MUG-helikopter is goed voor 18 procent van de werkingskosten. Ze herhaalt dat de provinciale steun 

voor de MUG-helikopter bestendigd wordt. Wat betreft de indexering merkt ze op dat de provincie 

daarover nog geen vraag ontvangen heeft vanuit de vzw. Zij is evenwel steeds bereid om daarover in 

gesprek te gaan. 

 

Vraag van de heer Willems:  

De heer Willems repliceert dat de vraag naar indexering al enkele jaren geleden per brief werd gesteld. 

Hij zal aan de dokter in kwestie signaleren dat hij zijn vraag best nog eens herhaalt. 

 

Vraag van de heer Van Meirhaeghe: 

 

De heer Van Meirhaeghe beaamt dat de vraag naar indexering al dateert van enkele jaren geleden. Dit 

wordt namelijk ook besproken op de vergaderingen van het instituut. Eigenlijk is ook de betoelaging door 

de gemeenten aan indexering toe. Hij schaart zich achter het pleidooi om de indexering toe te passen. 

 

De heer Patrick De Klerck, Open Vld-raadslid, licht toe dat de Stad Blankenberge de subsidie voor de 

MUG-helikopter verhoogd heeft. 

 

Mevrouw Els Kindt, CD&V-fractievoorzitter, merkt op dat er gesteld wordt dat er nieuwe profielen en 

competenties nodig zijn bij het personeelsbestand. Er is sprake van 40 extra personeelsleden. Ze vraagt 

of dit gaat om structurele tewerkstelling en dus ook structurele budgetten in het meerjarenplan. Ook wil 

ze weten hoe dit concreet ingevuld wordt, of het personeel bijgeschoold wordt, of er nieuwe mensen 

aangetrokken worden, hoe dit personeelsbeleid verloopt en wat de timing is. Ze heeft in de toelichting al 

vernomen dat het gaat om een noodzakelijke capaciteitsverhoging. Er werd blijkbaar eerst gewacht op 

de beslissing over het voortbestaan van de provincies. Daardoor werden bepaalde aanwervingen on hold 

gezet. Er was blijkbaar ook een opwaardering nodig om concurrentieel te blijven.  

 

De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, uit zijn bezorgdheid over de geplande aanwervingen van extra 

personeelsleden. Hij vraagt of het gaat over voltijds equivalenten, en over statutairen of contractuelen. 

Ook wil hij weten of het vooral gaat over functies op A- en B-niveau, aangezien in de beleidsverklaring 

de nadruk werd gelegd op het aantrekken van kennis en expertise. In welke diensten zullen deze 

mensen tewerkgesteld worden en op basis van welke criteria is dit bepaald, zo vraagt hij. Ook vraagt hij 

of er een personeelsbehoeftenplan is. 

 

De heer Aernoudt vindt het aanwerven van 40 extra personeelsleden vreemd omdat er de voorbije jaren 

telkens een afbouw van het personeelsbestand was. Hij verwijst daarbij naar de beleidsverklaring van 

2018. Toen werd gesteld dat het personeelsbestand na de verevening verder zou dalen naar 613 voltijds 

equivalenten. Nu is het vertrekpunt 660 voltijds equivalenten. Betekent dit dat er intussen al bijna 50 

voltijds equivalenten aangeworven zijn, zo wil hij weten. Dit alles komt na een periode van afbouw door 

dezelfde coalitie. Dit strookt ook niet met de tendens die hij ziet bij de lokale besturen. 

 

Antwoord van mevrouw Lahaye-Battheu:  

Mevrouw Lahaye-Battheu verduidelijkt dat het personeelsbehoeftenplan een traject is dat nog loopt. Dit 

jaar werd aan de diensthoofden gevraagd om de huidige capaciteit van hun dienst in kaart te brengen. 

Ook is aan hen gevraagd of er gewijzigd beleid is voor hun dienst, hoe de inzet geoptimaliseerd kan 

worden en of er eventueel extra capaciteit nodig is. Alle antwoorden zijn opgelijst, maar het traject is 

dus nog lopende. De deputatie heeft dus nog geen definitieve beslissing genomen. 

 

Vervolgens licht de gedeputeerde de werkwijze toe. Er worden 3 sporen gevolgd. Er wordt eerst 

onderzocht waar de inzet van het personeel geoptimaliseerd kan worden. Dat gaat dan vooral over 

verschuivingen binnen of tussen diensten. Het tweede spoor gaat over het al dan niet vervangen van 

personeelsleden bij einde contract. Het derde spoor betreft de capaciteitsverhoging. Er is een stand still 

geweest naar aanleiding van de onzekerheid over het voortbestaan van de provincies. Daarnaast is er 

een ambitieus meerjarenplan waardoor er een aantal nieuwe functies nodig zijn. Het zijn geen 40 voltijds 

equivalenten, zo benadrukt ze. Volgens de huidige oefening gaat het om 27,5 voltijds equivalenten, wat 

dus eerder een beperkte stijging is. 

 



Voor de invulling van deze plaatsen zal in de meeste gevallen volgende volgorde van invulling worden 

aangehouden: interne mobiliteit, bevordering, aanwerving. Het principe van automatische vervanging bij 

uitstroom werd verlaten. Bij vertrek van een personeelslid of bij verschuivingen via interne mobiliteit of 

bevordering, wordt de invulling van de vacant geworden functie afhankelijk van een nieuwe screening 

waarbij rekening gehouden zal worden met dezelfde criteria als bij de eerste 

personeelsbehoeftenplanning. Hiervoor wordt een systeem van jaarlijkse personeelsbehoeftenplanning 

gecreëerd. 

 

Vervolgens gaat mevrouw Lahaye-Battheu in op de flankerende maatregelen die al genomen zijn in 

functie van het efficiënter werken binnen het bestaande kader. Ze verwijst daarbij naar de 

mogelijkheden rond telewerken en de focus op het resultaat in plaats van op de gewerkte tijd. Bovendien 

is het zo dat de digitalisering opportuniteiten zal bieden om individuele prestaties nog beter te monitoren 

en in te grijpen waar nodig. De digitalisering zal ook zijn effect hebben op de samenstelling van de 

personeelscapaciteit. Er zullen minder uitvoerende profielen nodig zijn en meer taken voor hoog 

opgeleiden. Met die evolutie moet ook rekening gehouden worden. 

 

Ten aanzien van de heer Aernoudt merkt de gedeputeerde op dat ze niet kan ingaan op de aantallen die 

door haar voorganger genoemd zijn. Ze stelt voor om meer toelichting te geven in de commissie van 

zodra het traject beëindigd is. 

 

De heer Filip Buyse, Vlaams Belang-fractievoorzitter, merkt op dat hij uit de toelichting van 

gedeputeerde de Bethune had begrepen dat hij via subsidies of opleidingen sterk wil inzetten op het aan 

het werk houden van mensen die aan het werk zijn. Hij stelt voor om dat ook binnen het 

provinciebestuur toe te passen. 

 

De heer Aernoudt herhaalt dat hij bezorgd is over de gang van zaken. Hij dringt er op aan om hierover 

zeker te rapporteren in de commissie, zodat dit goed opgevolgd kan worden vanuit de raad. Ook hij 

verwijst naar de toelichting van gedeputeerde de Bethune. Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen 

omvatten 36 procent van de totale exploitatie-uitgaven en dat zou lager zijn dan bij de andere 

provincies. Hij vraagt zich daarbij of af het personeel van Inagro, de POM, Westtoer en de andere 

agentschappen daarin meegerekend is. Bij vergelijking met de andere provincies moet dat ook in 

rekening gebracht worden. 

 

Mevrouw Gerda Schotte, Groen-fractievoorzitter, vraagt of er gedacht wordt aan het outsourcen van 

bepaalde diensten waar lager opgeleiden en ongeschoolden werken. Ze benadrukt dat dit een 

informatieve vraag is en dat ze daar zelf geen voorstander van is. 

 

De heer Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter, stelt vast dat er 27,5 bijkomende en hoog opgeleide 

personeelsleden aangeworven zullen worden. Volgens zijn berekening komt dat op 9,9 miljoen euro en er 

is een bedrag ingeschreven van 4,5 miljoen euro. Dat is dus niet toereikend. Hij vraagt daarover meer 

toelichting. 

 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, licht toe dat de marges voor het personeelsbehoeftenplan 

meegenomen zijn in de meerjarenbegroting, dus voor de volle 6 jaar en met indexering van 2 procent. 

Binnen het financieel plaatje is het voorzien dat de extra personeelsleden, als ze aangeworven worden, 

meegerekend zijn in de uitgaven. 

 

Ten aanzien van de heer Aernoudt licht gedeputeerde de Bethune toe dat de personeelsleden die op de 

paylist staan van bijvoorbeeld de POM niet in dat bedrag opgenomen zijn. Deze waren destijds ook niet 

opgenomen in de cijfers van de vorige deputatie. 

 

Ten aanzien van de heer Buyse merkt de heer de Bethune op dat de provincie inderdaad inspanningen 

wil leveren om in tijden van technologische veranderingen mensen via voortgezette vorming hun job te 

laten behouden. Dit geldt niet alleen voor arbeiders in fabrieken, maar ook voor ambtenaren. 

 

Volgens de heer De Mey werd ooit in een commissie gezegd dat als hoog gekwalificeerde 

personeelsleden vertrekken, dat men hen zou vervangen door mensen met een lager diploma. Dat is ook 

een vorm van besparing. 



 

Ten aanzien van mevrouw Schotte antwoordt mevrouw Lahaye-Battheu dat er momenteel geen 

outsourcing gebeurt. 

 

Ten aanzien van de heer De Mey licht mevrouw Lahaye-Battheu toe dat er rekening gehouden wordt met 

het feit dat iemand met een hoge anciënniteit die de dienst verlaat, normaal gezien vervangen wordt 

door iemand die veel jonger is. Dat is ook een minkost die voortaan wordt opgenomen in de 

budgettering. Het is dus niet zo dat hoger opgeleiden vervangen worden door lager opgeleiden. 

 

De heer Pillaert stelt ten aanzien van de heer de Bethune dat men moet vergelijken wat er te vergelijken 

valt. Als men vergelijkt met de andere provincies, dan moet men weten of het personeel van de 

agentschappen meegerekend is of niet. Wat betreft de uitgaven voor het bijkomende personeel herhaalt 

hij dat er een budget ingeschreven is van 4,5 miljoen euro voor 27,5 bijkomende voltijds equivalenten 

en dat er eigenlijk een kleine 10 miljoen euro nodig is. Hij vraagt daarover meer duiding. 

 

De heer de Bethune bevestigt dat de verhoging van de capaciteit met een 40-tal voltijds equivalenten 

meegenomen is in de hele oefening. Hij verduidelijkt dat niet alle extra personeelsleden in het eerste 

jaar aangeworven zullen worden. Hij zal de cijfers bezorgen van de marges die binnen de 

meerjarenbegroting voorzien zijn. Het betreft de cijfers, jaar per jaar, met de aangroeipercentages. 

Daaruit zal blijken dat niet alleen de indexering, maar ook de mogelijkheid tot bijkomende aanwervingen 

voorzien is. Hij stipt ook nog aan dat hij niet heeft gesproken over een vergelijking met de andere 

provincies. Hij heeft gezegd dat de provincie West-Vlaanderen met die 36 procent een vrij goed resultaat 

haalt in vergelijking met de vooropgestelde norm. 

 

De heer Aernoudt merkt op dat mevrouw Lahaye-Battheu sprak van 27,5 voltijds equivalenten. 

Gedeputeerde de Bethune spreekt van 40 voltijds equivalenten, waarvan er in eerste instantie 27,5 

aangeworven zullen worden en waar er nog een aantal kunnen bijkomen. Hij vraagt duidelijkheid 

hierover. 

 

De heer de Bethune benadrukt dat er 27,5 voltijds equivalenten in het proces zijn meegenomen door de 

deputatie en dat de marges voorzien zijn in de meerjarenbegroting. Hij zal de cijfers nog bezorgen. 

 

Mevrouw Kindt stelt vast dat de provincie ook mee gaat in de nieuwe manieren van werken. Ze vraagt of 

het werken op afstand, telewerken en thuiswerken verder uitgerold wordt en of het geëvalueerd wordt.  

 

Mevrouw Lahaye-Battheu antwoordt dat er het afgelopen jaar al veel stappen gezet zijn op het vlak van 

telewerken. Er bestaat sinds september een aangepast kader rond telewerk. De aanvraagprocedure is 

sterk vereenvoudigd en de toestemming voor telewerk kan veel gemakkelijker gegeven worden. Er werd 

bewust een naamswijziging doorgevoerd van thuiswerk naar telewerk om te illustreren dat het telewerk 

niet enkel thuis, maar ook elders op locatie kan worden toegepast. Uitgangspunt bij het nieuwe 

dienstorder is dat het werk wordt uitgevoerd waar en wanneer dit het meest efficiënt en effectief is in 

functie van de te bereiken doelstellingen. Telewerk is door dit nieuw dienstorder algemeen toepasbaar 

binnen het bestuur, in zoverre de opdracht van het personeelslid het toelaat. Er zijn geen vastliggende 

afspraken meer over de frequentie of de duur van telewerk. De beoordeling van de opportuniteit van 

telewerk gebeurt door de eerste evaluator. Ze hoopt dat met dit aangepast kader meer mensen gebruik 

zullen maken van het telewerk, met als doel efficiënter en effectiever werken met een grotere 

flexibiliteit. Er zal na ongeveer 6 maanden een evaluatie gebeuren waarbij gekeken wordt naar het 

aantal personeelsleden dat gebruik maakt van telewerk en naar de weerslag op de werking van de 

diensten. 

 

De heer Simon Bekaert, Sp.a-fractievoorzitter, vraagt in verband met het voertuigenpark hoeveel 

voertuigen er zijn, of de boekingen volledig digitaal verlopen en wat de stand van zaken en de 

toekomstige doelstellingen zijn met betrekking tot de vergroening.  

 

Mevrouw Hilde Decleer, CD&V-raadslid, vraagt wat men zal ondernemen om de deelmobiliteit te 

stimuleren. Ook vraagt ze of de provincie een rol kan spelen in het stimuleren van het uitrollen van het 

Blue Bike-systeem in de gemeenten waar dit nog niet aanwezig is. 

 



Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu deelt mee dat ze een lijst kan bezorgen met een overzicht van het 

volledige wagenpark. Ten aanzien van de heer Bekaert licht ze toe dat er een onderscheid gemaakt moet 

worden tussen enerzijds het voertuigenpark van de groendienst, dat volledig in hun beheer is, en 

anderzijds het wagenpark dat door de dienst accommodatie beheerd wordt. In het wagenpark van de 

dienst accommodatie zijn er wagens voor de deputatie en de decretale graden, dienstvoertuigen en 

poolwagens.  

 

In verband met de vergroening van het wagenpark merkt de gedeputeerde op dat de sector heel snel 

evolueert op het vlak van verduurzamen van voertuigen. Ook het tank- en oplaadnetwerk voor 

elektrische, plug-in hybride en CNG voertuigen breidt snel uit. Dit is een positieve evolutie om steeds 

meer een duurzame keuze te kunnen maken. Elke vraag tot aankoop of vervanging van dienstvoertuigen 

blijft een afweging tussen de operationele noden van de dienst en het aanbod op de markt. Met de 

evoluties op de markt kan steeds vaker de meest duurzame optie gekozen worden zonder in te boeten 

op functionele noden. 

 

Binnen de provincie is er een werkgroep interne mobiliteit actief die waakt over allerlei 

mobiliteitsaspecten, waaronder de verduurzaming van de eigen voertuigenvloot. Deze werkgroep wordt 

geleid door de provinciegriffier en bestaat uit de diensten accommodatie, MiNaWa, personeel en HRM, en 

mobiliteit. Ook andere mobiliteitsaspecten komen in deze werkgroep aan bod zoals het gebruik van 

poolwagens, het rationaliseren van het wagengebruik en het stimuleren van duurzame woon-werk- en 

dienstverplaatsingen. 

 

De technische diensten zijn verantwoordelijk voor de aankoop van technische dienstvoertuigen. Aan de 

vervanging of aankoop van een dienstvoertuig gaat steeds een grondige motivering vooraf. In het 

dienstorder overheidsopdrachten is opgenomen dat er gestreefd wordt naar 40 procent van de 

gunningscriteria op het vlak van duurzaamheid en klimaat. Voor wagens wordt standaard 40 procent van 

de punten op duurzaamheid geplaatst, met name op de criteria verbruik en CO2-uitstoot. 

 

In het meerjarenplan heeft de dienst accommodatie een budget voorzien voor de vervanging van 28 

voertuigen, zo vervolgt de gedeputeerde. De diensten bereiden momenteel een visienota voor 

betreffende de vergroening van het wagenpark van personenvoertuigen. Leasing wordt daarbij 

overwogen, waardoor flexibel kan omgegaan worden met de snelle evoluties in de voertuigensector. 

 

Op de vraag van mevrouw Decleer over het systeem van Blue Bikes antwoordt mevrouw Lahaye-Battheu 

dat zij dit zal bespreken met de betrokken dienst. 

 

Mevrouw Schotte stelt vast dat men voor de dienstverplaatsingen ook gebruik zal kunnen maken van 

Cambio. Ze vindt het een goede evolutie dat men verder werkt met het systeem van autodelen. Ze zou 

graag de lijst met het overzicht van het wagenpark ontvangen. 

 

De heer Bekaert vraagt of de visienota die nu in voorbereiding is, toegelicht kan worden in een 

commissie. Hij vraagt naar de timing. 

 

Mevrouw Lahaye-Battheu zal navraag doen bij de diensten. Ze is zeker bereid om de nota toe te lichten 

eenmaal deze afgewerkt is. 

 

De heer Bekaert stelt vast dat er jaarlijks 150.000 euro voorzien is voor het bevorderen van de 

toegankelijkheid. Hij vraagt hoe dit concreet ingevuld zal worden. Zullen bijvoorbeeld de acties rond 

integrale toegankelijke stranden met dit budget gerealiseerd worden, zo vraagt hij. 

 

Mevrouw Lahaye-Battheu verduidelijkt dat dit bedrag bedoeld is voor Inter, het agentschap waarmee de 

provincie samenwerkt op het vlak van toegankelijkheid. Er was onlangs een overleg met Inter over hun 

voorstellen voor de komende jaren. Die voorstellen worden nu intern verder bekeken. Begin 2020 wordt 

de samenwerking in 2019 geëvalueerd en worden de doelstellingen voor het komende jaar vastgelegd. 

De voorstellen van Inter omvatten onder meer de screening van het provinciaal patrimonium, van de 

provinciale domeinen en van de toeristische infrastructuur, de ontwikkeling van vormingspakketten op 

vraag en op maat van lokale besturen, enzovoort. Zij stelt voor om dit verder toe te lichten in de 

commissie als de evaluatie gebeurd is en de opdrachten voor 2020 afgelijnd zijn. 



 

De heer Rik Soens, CD&V-raadslid, verwijst naar actie 413 met betrekking tot de pensioenverplichting. 

Hij vraagt of dit gaat over de responsabiliseringsbijdrage.  

 

Mevrouw Lahaye-Battheu licht toe dat onder die actie enkel de administratieve kosten voorzien zijn voor 

het verwerken van de pensioendossiers door de uitbetalingsinstelling Ethias. Daarnaast wordt er onder 

deze actie ook budget voorzien voor de werkgeversbijdrage voor de vakbondspremies. 

 

 

 

 

 

GEDEPUTEERDE JURGEN VANLERBERGHE 

 

Informatief: bevoegdheden 

- Milieu, natuur en landschap 

- Informatietechnologie 

- Mobiliteit 

- Landinrichting 

 

De gedeputeerde geeft een toelichting.  

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, is bevoegd voor milieu, natuur en landschap, 

informatietechnologie, mobiliteit en landinrichting. De toelichting behelst 5 krachtlijnen zijnde het 

investeren in groei en bloei van provinciale domeinen, het provinciebestuur als fietsbestuur, extra 

inspanningen inzake natuur- en landschapsbeheer, investeren in een ambitieus klimaatbeleid en tot slot 

een digitaal matuur bestuur. 

 

De eerste krachtlijn, investeren in provinciale domeinen, maakt deel uit van de eerste beleidsdoelstelling 

die luidt: de provincie West-Vlaanderen is een top-attractieve provincie. Er zijn twee aparte doelgroepen 

voor wie we binnen deze beleidsdoelstelling het beleid ontwikkelen namelijk de toeristen en de eigen 

inwoners. 

 

De gedeputeerde haalt in eerste instantie het belang van nabije natuur aan. Het provinciebestuur is een 

belangrijke speler; we beheren ongeveer 2.000 hectare natuurgebied. Veel van die gebieden worden 

alsmaar populairder, met alle gevolgen van dien. Het is bijgevolg noodzakelijk dat de provincie hier 

verder blijft op inzetten. 

 

Aansluitend wordt verwezen naar de toename van de maatschappelijk relevantie van de 

provinciedomeinen. De provincie positioneert zich als ontwikkelaar en beheerder van publieke 

groendomeinen tussen de lokale besturen en de Vlaamse Overheid. Een grenslijn is niet exact te 

definiëren maar in elk geval staan de diverse elementen, zoals strategische functie, educatief, 

economisch, enz, garant voor een succesvol domein op provinciaal niveau. 

 

Sinds het ontstaan (1963) en nu kennen de domeinen een gemiddelde uitbreiding van 30 hectare per 

jaar. In de legislatuur 2012-2018 bedraagt dit aantal om en bij de 38 hectare per jaar. Een voorafgaande 

screening van de aan te werven terreinen is hierbij essentieel. Ook de haalbaarheid van het beheer en 

toezicht, met de impact naar brigades toe, spelen een rol bij het nemen van de beslissing. 

 

De gedeputeerde staat stil bij de twee categorieën van uitbreiding die in het meerjarenplan vervat zitten. 

Een eerste categorie omvat een aantal eenvoudige uitbreidingen zoals kleine opportuniteiten die zich 

kenmerken door eenvoudige procedures en verwerving met een korte doorlooptijd.  Deze budgetten 

vormen de basis om op jaarbasis een 15tal dossiers af te handelen. De reden van het toenemend 

budget, vanaf 2022, is de stijging inzake grondprijzen in Vlaanderen. Men spreekt van een prijsstijging 

van 15 à 18% per jaar waardoor een zekere groeivoet werd ingecalculeerd. 

 

Daarnaast werd in de tweede categorie een aantal structurele uitbreidingen opgenomen, bijvoorbeeld 

aan de provinciedomeinen De Gavers (uitbreiding van 20 hectare) en Bergelen (uitbreiding van 7 



hectare). Gelet op de onvoorspelbaarheid inzake grootorde, timing, enz. zijn andere mogelijke 

opportuniteiten momenteel budgettair nog niet verwerkt in het meerjarenplan. 

 

Verder stelt de gedeputeerde dat de provinciale domeinen ook op een kwalitatieve manier moeten 

worden ingericht. We streven naar een natuurbeheersplan voor elk van onze domeinen. Ook het aantal 

voorzieningen voor de inrichting zijn van belang, denk maar aan speelbos in ’t Veld, speelvoorzieningen 

in Bulskampveld, belevingselementen langs groene assen, vleermuiskelders, bijenhal enz. In het 

meerjarenplan zijn tevens de nodige middelen voorzien voor vervangingsinvesteringen van bestaande 

speelpleinen.  

 

De onthaalpoorten van de provinciedomeinen zijn de bezoekerscentra met een meervoudige functie. In 

het provinciedomein De Gavers zal de huidige zwemzone worden omgebouwd tot een veilige en 

overzichtelijke water-speel-zone voor de allerkleinsten en niet-zwemmers zonder al te grote kosten te 

moeten doen. Andere voorbeelden die worden verduidelijkt zijn onder meer investeringen op de site 

Transfo, de aanleg van de parking in Duinpanne, de restauratie van Batterij Saltzwedel neu in 

Raversyde, enz. 

 

Midden West-Vlaanderen onderscheidt zich van de rest van de provincie door het feit dat deze regio een 

groot natuurcomplex ontbreekt waardoor een klassiek NME-bezoekerscentrum minder aan de orde is. 

Voortschrijdend inzicht leert dat we in deze regio beter inzetten op NME-parcours met doe-opstellingen 

ter verkenning van het buitengebied en op kleinschalige ontmoetingsplekken in de natuur. In totaal is 1 

miljoen euro voorzien voor dergelijke verspreide NME-infrastructuur. Van deze middelen moet ook een 

centraal onthaalpunt voor de regio van praktische faciliteiten (afdak, bergruimte, sanitair, ed) worden 

voorzien in of om het Sterrebos. De mogelijkheden worden momenteel afgetoetst; dit hoeft niet perse 

een nieuwbouw of een bijkomend provinciaal eigendom te zijn.  

 

Voor de bezoekerscentra Palingbeek, Bulskampveld en de Blankaart haalt de gedeputeerde aan nog 

zoekende te zijn. We willen nadenken over de positionering van deze drie centra, welk verhaal willen we 

vertellen. Allereerst is het van belang het onthaal op de domeinen goed verzorgen maar in het 

meerjarenplan is budget voorzien voor zowel de herwerking van de inhoud als voor de realisaties. 

 

De gedeputeerde wijst op het feit dat de cafetaria’s, verbonden aan de bezoekerscentra, voldoende 

uitstraling moeten hebben. Aan de hand van een overzicht duidt de gedeputeerde de einddata van de 

lopende concessies. Er zijn evenwel geen middelen voorzien in het meerjarenplan. De nood voor 

structurele renovatie zal grondig worden afgewogen met tevens een blik op de aanpak in de private 

sector. 

 

Als we nadenken over efficiënt optimaal onderhoud van onze provinciedomeinen moeten we continue 

bijsturen in functie van de te beheren oppervlakte. Zo houdt brigade Zwin op te bestaan en zal ze 

worden geïntegreerd in de bestaande brigades die rond het Brugse actief zijn. 

 

In de beleidsvisie zijn ook middelen terug te vinden voor de blauwe assen Ijzervallei, om naar analogie 

met de Damse Vaart een aantal ontwikkelingen te realiseren. 

 

Finaal wenst de heer Vanlerberghe te vermelden dat in het domein de Palingbeek ook een andere 

doelstelling wordt gerealiseerd, mee te ondersteunen via de Groendienst, namelijk een nieuwe loods voor 

brigade Palingbeek aan de voormalige hoeve Pannecoucke. De loods zal volledig volgens het principe van 

het circulair bouwen worden geplaatst. Het voorziene budget hiervoor is 1,6 miljoen euro. 

 

De tweede krachtlijn behelst de provincie als fietsbestuur. Een afbeelding illustreert het bovenlokaal 

netwerk van functioneel fietsverkeer in West-Vlaanderen (2.180 kilometer), met aandacht voor het 

onderscheid in kleuren al dan niet conform het vademecum. Daarbij in rekening te brengen dat heel veel 

lokale besturen vragende partij zijn om het netwerk te verdichten. Er is nog werk aan een statistische 

oefening en een evaluatie van het netwerk. 

 

De gedeputeerde licht toe dat het bestuur wenst te investeren op drie sporen. Ten eerste in het vorm 

geven, opzetten en uitvoeren van fietsfondsprojecten; ten tweede de fietsontsluiting naar 

bedrijventerreinen en ten derde het realiseren van fietssnelwegen. Het investeringsbudget verdubbelt in 



vergelijking met het vorige meerjarenplan en stijgt tot circa 40 miljoen euro wat tevens ertoe bijdraagt 

dat de dienst Mobiliteit zich zal herschikken en versterken om de verhoogde omzetdoelstellingen te 

kunnen realiseren. 

 

Een uitdaging aan de fietsprojecten zijn de zogenoemde kunstwerken. Op vraag van de gedeputeerde 

heeft de dienst Mobiliteit het aantal bruggen en tunnels gescreend dat nodig is om daadwerkelijk van een 

veilig netwerk te kunnen spreken. In een eerste oefening werd vastgesteld dat het kostenplaatje al snel 

zou oplopen tot om en bij de 50 miljoen euro, wat voer tot nadenken met zich meebrengt en de hoop dat 

er partners kunnen gevonden worden. 

 

De heer Vanlerberghe maakt vervolgens een verwijzing naar Vlaanderen. Minister Weyts verhoogde het 

subsidiepercentage binnen fietsfondsprojecten van 40% naar 50% zodanig dat het provinciebestuur met 

de eigen middelen meer kon doen. Mocht de Vlaamse regering ook in deze legislatuur het voorbeeld van 

minister Weyts volgen en het percentage optrekken naar 60% zou dit een grote invloed hebben op de 

investeringskredieten. Ook Vlaanderen heeft steile ambities want het budget voor fietsinfrastructuur zou 

stijgen tot 300 miljoen euro in 2024. Als we als bestuur ons rechtmatig deel krijgen, gesteld op een 

voorzichtige 15 à 18%, betekent dit een investeringsvolume van ongeveer 180 à 200 miljoen euro. 

Dromen mag! 

 

Een ander aspect van het mobiliteitsbeleid zijn de nieuwe vervoersregio’s die in volle opstart zijn. Als 

provincie willen we hier een trekkende rol opnemen. Daarom versterken we ook de dienst Mobiliteit met 

een planner zodat we een optimale bezetting hebben om assertief en slagkrachtig de vervoersregioraden 

op te volgen. 

 

De derde krachtlijn omvat de extra inspanningen inzake natuur- en landschapsbeheer. We werken in 

hoofdzaak via de regionale landschappen, stadslandschappen en bosgroepen. Er zullen een aantal 

nieuwe thema’s aan toegevoegd worden waarbij natuur in de bebouwde omgeving het meest in het oog 

springt. Het versterkt de biodiversiteit, natuurwaarden en de nabije natuur. 

 

De samenwerkingsovereenkomsten met de bestaande structuren worden momenteel geactualiseerd en 

het overleg met andere nog niet aangeslotenen, zoals Gistel en Oudenburg, wordt gepland. De 

overeenkomsten zullen geen vaste einddatum meer vermelden maar er zal gewerkt worden met een 

afgesproken evaluatie en rapporteringsmomenten. Budgettair wordt een inspanning van een extra 2 

miljoen euro voorzien in het meerjarenplan.  

De vierde krachtlijn verwijst naar het investeren in een ambitieus klimaatbeleid. De Testkaravaan is hier 

een belangrijk component van. In de voorbije legislatuur waren de resultaten gunstig; 124 bedrijven met 

meer dan 49.000 deelnemende werknemers waarvan 40% heeft aangegeven een blijvende overstap te 

hebben gemaakt naar een duurzaam transportmiddel. De capaciteit zal verder verhoogd worden door 

onder meer in te spelen op digitalisering met Mobiscan, samenwerking te zoeken met lokale besturen om 

de doelgroep KMO’s te bereiken, enz.  

 

Ook het woningpatrimonium is essentieel binnen een klimaatbeleid. Het organiseren van een steunpunt 

en kennisnetwerk Duurzaam Wonen en Bouwen via Acasus is voorzien om te openen in de maanden 

mei/juni 2020. Lokale besturen zijn hierbij een belangrijke partner voor de provincie. Het wordt vorm 

gegeven door twee kanalen. Enerzijds via het bestaande kanaal “het klimaatreglement” en anderzijds via 

het nieuwe kanaal “gemeente voor de toekomst”.  

 

Het verhogen van het benutten van zonnepotentieel zal aandacht krijgen eens Acasus op punt staat. Ons 

bestuur is hekkensluiter met 3,8% van het gerealiseerde zonnepotentieel. Er kan bijgevolg nog veel 

winst mee geboekt worden. Via derden organisaties ondersteunen we reeds een groepsaankoop maar er 

valt in het komende jaar over na te denken om het palet aan dienstverlening te verruimen. Daarnaast 

werd een nieuwe driejarige overeenkomst rond de groepsaankoop groene energie ondertekend en zijn er 

investeringen binnen het eigen patrimonium zoals bijvoorbeeld Sure50 en CIRE. 

 

Ten slotte bespreekt de gedeputeerde de vijfde krachtlijn, een digitaal matuur bestuur. De ambities rond 

het smart region verhaal worden op een lager pitje gezet maar op vlak van digitalisering is de ambitie er 

des te meer.  

 



Vraagstelling beleidsdoelstelling 1  

De provincie West-Vlaanderen is een top-attractieve provincie 

 

De heer Claude Croes, CD&V-raadslid, haalt de populariteit aan van provinciedomein De Gavers, wat de 

laatste jaren, al zeker op zonnige momenten, een overbevolking met zich kan meebrengen. Hij verwijst 

naar overleg tussen de provincie en politiezone Gavers om de veiligheid te kunnen garanderen. De heer 

Croes stelt de vraag of zowel het overleg als de veiligheidsacties binnen het domein blijven bestaan.   

 

Gedeputeerde Vanlerberghe bevestigt dat er recent, op ambtelijk niveau, een overleg heeft plaats 

gevonden. De betrachting is om in de maanden januari of februari 2020 ook op politiek niveau een 

overleg te laten doorgaan. Het is de bedoeling om er blijvend op in te zetten, zoals ook blijkt uit het 

meerjarenplan waar de middelen voor de externe veiligheidsfirma opnieuw voorzien zijn. Concreet is er 

een blijvende inzet van de bijzondere veldwachters van de brigade zelf, die in de zomer worden 

bijgestaan door extra opgeleid personeel, bijzondere veldwachters van andere brigades en de bijstand 

van de private firma. Vorige zomer waren er 117 geregistreerde tussenkomsten die naast enkele 

gesprekken, tot 8 PV’s en 85 waarschuwingen hebben geresulteerd. De inspanningen uit het verleden 

werpen hun vruchten af en bevestigen om op dezelfde manier verder door te gaan. 

 

Mevrouw Justine Hollevoet, Sp.a-raadslid, geeft aan dat de provinciedomeinen terecht een voorbeeld zijn 

wat betreft natuur, landschap en recreatie maar het een evenwichtsoefening blijft om deze drie functies, 

samen met de andere functies die eerder in de toelichting werden genoemd, naast elkaar een 

evenwaardige plaats te geven. Mevrouw Hollevoet wenst graag te focussen op recreatie, meer specifiek 

op de speelterreinen, waarvoor ze haar trots ten aanzien van het bestuur uit. Ze is blij te lezen dat de 

aandacht blijft voor het recreatieve aanbod. Haar vraag luidt welke verschillende doelgroepen we willen 

betrekken bij de verdere uitbouw en op welke manier dit zal gebeuren. 

 

De gedeputeerde beaamt dat het een goede suggestie is om diverse groepen bij de keuze van het soort 

toestellen te betrekken. In het verleden zal dit niet altijd gebeurd zijn wat evenmin een probleem vormt 

want het zijn geslaagde realisaties. De gedeputeerde zal de Groendienst vragen, om samen met de 

jeugddienst van de betrokken gemeente, een participatief jongerentraject te lopen. 

 

De heer Jan Van Meirhaeghe, N-VA-raadslid, verwijst naar het groots opgezet en langlopend 

renovatieproject, dat zich over drie legislaturen uitspreidt, namelijk de realisatie van het Zwin 

natuurpark. De hoge kostprijs van 24 miljoen euro werd steeds verantwoord met het argument dat op 

relatief korte termijn een break-even zou gerealiseerd worden, waarbij verwezen wordt naar een citaat 

van eerste gedeputeerde Guido Decorte, uit de notulen van de provincieraad april 2016, en de 

verwachting luidde om break-even te draaien tegen 2019. 

 

Deze stelling werd meermaals herhaald maar op het einde van de vorige legislatuur werd de voorzet 

voor het loslaten van de break-even al gegeven. De klemtoon werd verlegd van financieel evenwicht 

naar natuureducatie. Op vandaag laat men de break-even los omdat het niet compatibel is met de vier 

functies die vooropgesteld zijn, namelijk recreatie, educatie, inspiratie en observatie. Daarnaast is het 

loslaten van de break-even ook te wijten aan een verkeerde becijfering waar meermaals op werd 

gewezen. De ploeg van het Zwin natuurpark is echter creatief en neemt veel initiatieven waar niet de 

oorzaak is in te vinden. Verder is er een verwijzing naar de verliesposten zoals de winkel, waar al 

meermaals werd bijgestuurd en ook aan de bereikbaarheid moet gewerkt worden. 

 

De heer Van Meirhaeghe stelt dat niet alle oplossingen onmiddellijk voor handen zijn maar de break-even 

niet zomaar mag losgelaten worden. Gezien de beloftes van het verleden zijn we het aan de West-

Vlaamse belastingbetaler verplicht om op zoek te gaan naar methodes om het alsnog te realiseren. 

 

Ten aanzien van de heer Van Meirhaeghe haalt de gedeputeerde een spreekwoord aan dat zegt dat een 

overwinning vele vaders heeft en enkel de nederlaag wees is. Hij verwijst naar de oprechte overtuiging 

van gedeputeerde Guido Decorte om de doelstelling van een break-even ook effectief te kunnen halen. 

Ook in de private sector kunnen business plannen mee- of tegenvallen. Alleen stelt zich de vraag hoe 

hardnekkig we op die nagel moeten blijven kloppen en bijgevolg ook imagoschade kunnen berokkenen 

aan het product waar we die break-even voor willen realiseren en de economische optimalisatie voor 

willen bekomen. Vandaar de poging om een ander verhaal te gaan vertellen; van de commerciële corps 



business moeten we ten aanzien van de West-Vlaamse belastingbetaler op een correcte manier 

verantwoording afleggen. 

 

Het team werkt met hart en ziel om zoveel mogelijk bezoekers naar het natuurpark te krijgen en door 

mond-aan-mond reclame bijkomende bezoekersstromen te genereren. Het netto resultaat van dat 

toeristisch commercieel deel is onvoldoende om de kosten op andere velden te dragen, waardoor we 

minder winst genereren om educatie of wetenschappelijk onderzoek te financieren. Iedereen weet dat 

het anders werd verwacht maar aan het break-even verhaal zal geen belang meer worden gehecht. We 

werken voort zoals we bezig zijn want de cijfers zijn in bescheiden groeiende lijn, wat de verdienste is 

van de coördinator en haar team. In het voorjaar 2020 komen we in de commissie uitgebreid op de 

cijfers terug. 

 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, pikt hierop in. Hij bevestigt dat collega de heer Van 

Meirhaeghe voor een stuk gelijk heeft. De doelstelling van de voorgaande deputatie is niet ingelost 

geweest. Natuur- en milieueducatie hoeft voor de heer Tavernier echter niet break-even te zijn, de 

investering primeert en de inspanningen hiervoor zullen deze legislatuur groter zijn dan voorheen.  

 

In antwoord op de gedeputeerde benadrukt de heer Van Meirhaeghe dat er in het verleden zeer veel 

discussies gevoerd werden over de break-even. De feiten zijn de feiten en om het project verder te 

zetten zal men op andere zaken moeten inzetten. Het is echter ook de taak van de leden van de 

provincieraad om dergelijke zaken aan te kaarten. 

 

De vraag van de heer Piet Vandermersch, Open-Vld-raadslid, omtrent de visie op investeringen in de 

diverse provinciale domeinen vervalt wegens de heldere uiteenzetting van de gedeputeerde. 

 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, is tevreden met de ambitie van de gedeputeerde om 

topnatuur te realiseren in onze provincie. Investeringen moeten op de goede plaats alsook op de goede 

manier gebeuren. Hoe zal de monitoring gebeuren om zo ook de effecten van de investeringen te meten? 

 

De heer Vanlerberghe stemt ermee in dat inspanningen moeten gemonitord worden. We hebben twee 

formele instrumenten; in eerste instantie de verplichte evaluatie van de natuur, beheersplannen, en ten 

tweede de soorten actieplannen waar er een tussentijdse evaluatie aan verbonden is. Als informeel 

instrument zijn er de diverse contacten met regionale landschappen en werkgroepen. 

 

De heer Tavernier maakt de suggestie dat de provincie een bedrag zou kunnen uittrekken om te zorgen 

dat de informatie, die door vrijwilligers verzameld wordt, zou kunnen gestructureerd worden om zo 

gebruikt te kunnen worden als beleidsinstrument.  

 

De gedeputeerde gaat hiermee akkoord. Het is een piste die zeker verder kan onderzocht worden. 

 

De heer Luc Coupillie, NV-A-raadslid, wenst actie 59 aan te kaarten waarvoor het voorziene bedrag niet 

onaanzienlijk is maar zeer goed besteed. De provincie verkoopt echter een aantal restpercelen langs de 

groene assen. Een kosten-baten analyse leert de heer Coupillie dat de transacties niets opbrengen in 

verhouding met de geleverde inspanning. Het voorstel luidt dan ook om hierin niet verder te gaan maar 

de restpercelen eventueel te laten beplanten. 

 

De gedeputeerde bevestigt dat de verkoop van deze restpercelen niet om het geld te doen is maar kan 

soms voor een private aangelande nuttig zijn. Het gaat slechts over enkele m² maar in de regel wordt er 

niet verkocht tenzij er goede redenen zijn om het wel te doen. 

 

Mevrouw Martine Vanbrabant, Vlaams Belang-raadslid, stelt graag een vraag over het onderhoud en 

proper houden van de provinciale domeinen. Tot op heden staan er zeer weinig vuilnisbakken in de 

domeinen, misschien uit de redenering dat deze dan afval aantrekken. Ze lanceert het voorstel om met 

borden aan de ingang of parking te werken om de bezoeker erop te wijzen geen afval op de domeinen 

achter te laten. 

 



De heer Vanlerberghe verwijst naar het antwoord die reeds in de vraag vervat zit. We krijgen momenteel 

geen overdaad aan klachten over vuilnis in de domeinen. De beheersformule zorgt er effectief voor dat 

vuilnis meer dan onder controle is waardoor de gedeputeerde niet geneigd is hierin bij te sturen. 

 

De heer Luc Coupillie, NV-A-raadslid, verwijst naar actie 62 die handelt over de inrichting van onze 

groene assen met een voorziene uitgave van 4,2 miljoen euro. In de verkiezingscampagne van een partij 

uit de provinciale meerderheid werd het voorstel gelanceerd om elektrische bussen langs oude 

treinroutes te laten rijden zoals de Groene 62. Vandaar de vraag of de deputatie de realisatie van 

dergelijke busverbindingen voorziet. 

 

Verbijsterd reageert de gedeputeerde dat de realisatie hiervan niet in het meerjarenplan is opgenomen.  

 

De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, haalt aan dat onder actie 63 de voornaamste opbrengsten onder 

exploitatie de opbrengsten zijn uit concessies voor cafetaria’s in de domeinen en opbrengsten van 

verhuur aan en gebruik door derden. In deze actie zitten wellicht ook de ontvangsten voor het gebruik 

van provinciale kampeerweides. Hoeveel groepen hebben er afgelopen zomer in het nieuwe domein 

IJzerboomgaard gekampeerd, wat was de feedback en moeten er op basis van deze feedback acties 

ondernomen worden naar de toekomst toe? 

 

De gedeputeerde geeft aan dat in de rekening 2019 het ronde bedrag van 0 euro zal terug te vinden zijn. 

In de rekening 2020 zullen op zijn minst al huurgelden voor de maand juli te zien zijn, het valt af te 

wachten wat de rest van de zomer zal bieden.  

 

Ten slotte heeft de heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, een vraag over het jaagpad langs de Ijzer op het 

grondgebied Stavele en Roesbrugge. Is dit stuk opgenomen in het meerjarenplan en werden met de 

Vlaamse Waterweg al onderhandelingen gevoerd om dat mee te sturen? 

 

De heer Vanlerberghe geeft aan dat het budget niet voorzien is in ons meerjarenplan maar de renovatie 

zal gebeuren door de Vlaamse Waterweg. Ze hebben hiervoor een bedrag van 800.000 euro uitgetrokken 

en onze diensten zijn momenteel in gesprek met de diensten van de Vlaamse Waterweg over de 

methodiek, materiaalkeuze, enz.  

 

De heer Coupillie koppelt terug zeer tevreden te zijn als de realisatie zal volbracht zijn. 

 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, heeft een vraag over het verbeteren van de waterkwaliteit in 

de domeinen. Als de projecten die opgenomen zijn in het meerjarenplan zullen uitgevoerd worden, zullen 

dan in alle domeinen het afvalwater van de eigen provinciale infrastructuur volledig gezuiverd geloodst 

worden? 

 

In antwoord op de vraag van de heer Tavernier kan de gedeputeerde bevestigend antwoorden. 

 

Tot slot heeft de heer Johan De Poorter, NV-A-raadslid, een vraag omtrent het verloop van het 

provinciaaldomein ’t Veld. Hij verwijst hierbij naar een eerdere mondelinge vraag van collega Veerle 

Dejaeghere, Groen-raadslid, in verband met de situatie van vervuilde gronden die zijn aangetroffen in 

het domein. Zal er op middellange termijn verdere sanering gebeuren? 

 

De gedeputeerde herhaalt zijn antwoord als aan collega Veerle Dejaeghere. Gaandeweg werd vastgesteld 

dat er een probleem was. De precieze omvang is nog niet becijferd en daarbij was het proces van het 

meerjarenplan al veel te ver gevorderd om nog grote bedragen voor te voorzien. We gaan intern 

onderzoeken wat de beste houding is en in functie daarvan ons handelen bepalen. 

 

 

Vraagstelling beleidsdoelstelling 2 

Er zijn geen tussenkomsten. 

 

Vraagstelling beleidsdoelstelling 3 

Mevrouw Lies Laridon, CD&V-fractie, stelt een vraag over de fietsfondsdossiers. Er is toegelicht dat er 

reeds 45 gekende projecten zijn en dat er nog 30 projecten in het reservefonds zitten. Zij vraagt of de 



dienst wel voldoende capaciteit heeft om de stijging in dossiers tegenover de vorige legislatuur op te 

volgen. Zij geeft aan dat er vandaag in teams gewerkt wordt en dat er wellicht telkens een afweging 

gemaakt wordt of een dossier zelf of via een studiebureau behandeld wordt en hoe die coördinatie 

gebeurt. Mevrouw Laridon vraagt of de gedeputeerde hierover meer details kan geven. 

De heer Anthony Dumarey, fractievoorzitter Open vld, stelt een vraag over het fietsverkeer. Hij is 

verheugd dat de gedeputeerde zich wil blijven inzetten voor het fietsbeleid binnen de provincie. Er 

worden bovendien aanzienlijke bedragen voor uitgetrokken. Hij vraagt of de reglementen waarmee de 

toelages worden uitgereikt, aangepast worden zodat meer steden en gemeenten hier gebruik van kunnen 

maken en of de regionale spreiding gelijk verdeeld is of, of er in bepaalde regio’s serieuze 

inhaalbewegingen gemaakt worden. Hij vraagt bovendien om verduidelijking over de nieuwe 

projectstructuur op contractbasis en, of de gemeenten hierbij voldoende ondersteund worden. 

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe gaat in op de vraag over de contractbasis en de capaciteit binnen de 

dienst. Hij denkt dat er binnen de dienst voldoende capaciteit is. Hij is er van overtuigd dat dit kan 

slagen. Hij heeft echter voorgesteld dat er geïnvesteerd wordt in de versterking van de capaciteit van de 

dienst: zo wordt er van 3 teams naar 5 teams van variabele grootte gegaan. Hij zegt dat het aantal 

projecten tijdens de vorige legislatuur niet de helft was van de 45 voornoemde dossiers, die gerealiseerd 

moeten worden om de omzet te realiseren. Sommige projecten hebben een grotere budgettaire impact. 

Er is bovendien niet steeds een lijn te trekken tussen de budgettaire impact en de werklast van een 

dossier. De contractbasis is net om de gemeentelijke diensten in voldoende mate te ondersteunen. In het 

kader van deze dossiers zijn gespecialiseerde procedures van toepassing, waarover er soms 

onwetendheid is. Men tracht goede afspraken te maken, zodat iedereen weet wat van hem verwacht 

wordt. De gedeputeerde zal zijn best doen en geeft aan dat de dossiers behandeld worden door een 

gemotiveerde dienst. 

De heer Luc Coupillie, N-VA-fractie, stelt een vraag over het bovenlokaal netwerk voor functioneel 

fietsverkeer in West-Vlaanderen. Hij feliciteert de gedeputeerde met de verdubbeling van het budget 

voor het functioneel fietsnetwerk. Via de 45 dossiers en 30 reservedossiers kunnen de gelden die via het 

fietsfonds voorzien zijn, opgebruikt worden. Dat was tijdens de vorige legislatuur niet het geval. Hij 

berekende dat minder dan de helft van het bedrag dat benut kon worden, wel degelijk benut werd. De 

gedeputeerde bezorgde een lijst met de voorziene projecten. De heer Luc Coupillie had graag een aantal 

projecten aan deze lijst toegevoegd. Hij verwijst naar de Vladslostraat in Ieper, die in studie is, het 

traject Zonnebeke-Langemark en de twee fietsfondsdossiers van de gemeente Zwevegem die tijdens de 

vorige legislatuur ingediend werden (meer bepaald de verbinding Otegem en Sint-Lodewijks-Deerlijk en 

de Kortrijkstraat in Zwevegem). Hij vraagt om deze lijst met voorziene en reserveprojecten tegen de 

volgende commissievergadering te updaten. Daarnaast gaat de heer Luc Coupillie in op het BFF en 

vraagt om dit fijn af te tunen, via bijvoorbeeld een meetfiets. Op die manier kan het geobjectiveerd 

worden. Als laatste verwijst de heer Luc Coupillie naar een debat in Roeselare waar de gedeputeerde in 

het panel zat. Een lid van het publiek stelde de volgende vraag: een man rijdt elke dag veilig met de 

fiets van Roeselare naar Brugge, zonder dat hij hiervoor een fietspad gebruikt m.u.v. het uitrijden van 

Roeselare en het inrijden van Brugge. Hij heeft geen fietssnelweg of BFF ter beschikking. De heer Luc 

Coupillie stelt daarom voor om naast het BFF ook een AFF (aanvullend of alternatief fietspad) op poten te 

zetten. Er zijn heel wat wegen binnen de provincie waar er weinig of geen autoverkeer is. Hij stelt voor 

om deze wegen mee in kaart te brengen en uit te werken, aangezien niet iedereen langs een BFF of een 

fietssnelweg woont. Als dat uitgewerkt is, kan iedereen zich veilig verplaatsen. Hij geeft aan dat ook 

Westtoer een aantal van die wegen gevonden heeft. Hij vraagt of de gedeputeerde deze legislatuur een 

AFF op poten kan zetten. 

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe onderscheidt vier elementen in de vraagstelling: 

1) het budget: de gedeputeerde dankt voor de felicitaties en hoopt dat er met deze inspanningen meer 

gedaan kan worden. Ook in de andere provincies zijn de begrotingsbesprekingen volop aan de gang. De 

inspanningen daar zijn steviger. De gedeputeerde hoopt dan ook op de steun van de raad indien er extra 

financiering nodig is om bijvoorbeeld reserveprojecten tot uitvoering te brengen; 

2) het project in Vladslo: het is een uitdaging om een nuttig fietspad te realiseren dat niet te pas en te 

onpas onder water komt te staan. De gedeputeerde vult aan dat er over mogelijke creatieve oplossingen 

nagedacht wordt. Hij belooft echter niets. De drie projecten in Zwevegem e.d. staan op het 

reserveprogramma van Aquafin. Als Aquafin er “zijn zegen over geeft”, kan er mee aan de slag gegaan 

worden.  

3) de meetfiets: de gedeputeerde verwijst naar de laatste publicatie van de fietsersbond. Er zullen wellicht 

mogelijke raakvlakken mee gevonden kunnen worden. Bij de meetfiets is er een app, indien die 



geschakeld kan worden naar de Testkaravaan kunnen er misschien mooie dingen mee gedaan worden. 

De dienst Mobiliteit & Infrastructuur volgt dit op.  

4) het AFF: de gedeputeerde doet hier geen uitspraken over. Hij verwijst naar het project Buck-e in 

Bonheiden en geeft aan dat er misschien eens nagedacht moet worden over hoe (intuïtieve) 

fietsbewegingen in kaart gebracht kunnen worden om bepaalde knelpunten op te sporen. 

De heer Luc Coupillie, N-VA-fractie, brengt een repliek. Hij geeft aan dat het comfort van het rijden langs 

een autoluwe weg veel groter is dan bij het rijden langs een fietspad. 

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe leidt hieruit af dat de investering in het onderhoud van de 

fietssnelweg een verloren investering is. 

De heer Luc Coupillie, N-VA-fractie, verduidelijk dat dit om een alternatieve route gaat. 

De heer Herman Lodewyckx, Groen-fractie, wijst er op dat fietspaden en fietsroutes niet met elkaar 

verward mogen worden. Hij zegt dat de heer Coupillie inging op de fietsroutes. De heer Herman 

Lodewyckx weerlegt echter niet dat er fietspaden nodig zijn. Tijdens de vorige legislatuur heeft de heer 

Herman Lodewyckx verschillende keren aangedrongen op het gebruik van de meetfiets. Hij raadt aan om 

een kijkje te nemen op de website van de provincie Antwerpen. In Antwerpen wordt er gebruik gemaakt 

van de fietsbarometer, waaruit verschillende gegevens voortvloeien waaronder de gegevens waarvan de 

provincie Antwerpen tijdens de vorige legislatuur reeds gebruik maakte. Door de steun van de provincie 

zijn die meetgegevens ter beschikking van iedereen die de gegevens wenst te raadplegen. Op basis van 

die gegevens kan nagegaan worden waar de problemen zich situeren. Hij pleit er voor om bovenstaand 

idee uit te breiden zodat mensen kunnen zien wat de stand van zaken is. 

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe zegt dat hij de fietsbarometer kent. Samen met de andere provincies 

werd hierover reeds gedebatteerd en werden een aantal afspraken gemaakt. Er zijn middelen voor 

volgend jaar voorzien om de Mobiscan te digitaliseren. Het is de bedoeling dat deze gegevens daarna 

gekoppeld worden. De gedeputeerde heeft echter ook een kritische bedenking bij de fietsbarometer: 

datavergaring rond fietsen zou ons ver leiden. Het is fijn om cijfers online te zetten, deze cijfers moeten 

echter wat geordend en gestandaardiseerd zijn. De gedeputeerde verwijst naar het antwoord op de 

vraag van raadslid Rik Soens. Er wordt teruggekomen op dit onderwerp en er wordt met de fietsersbond 

in gesprek gegaan. 

De heer Herman Lodewyckx raadt de gedeputeerde aan om zich digitaal te abonneren op 

www.fietsberaad.nl. Dit is een zeer goede informatiebron, aldus de heer Lodewyckx. 

Mevrouw Martine Vanryckeghem, Open vld-fractie, stelt een vraag over de fietssnelwegen. De provincie 

zet in op fietssnelwegen, maar de fietsinfrastructuur in de provincie is nog niet optimaal voor snelle 

fietsen. Hierin wil het provinciebestuur verandering brengen. Zij verwijst naar een tekst uit een persnota 

naar aanleiding van een samenkomst in het provinciedomein Bergelen met betrokken gemeenten, de 

dienst Mobiliteit & Infrastructuur van de provincie en gewezen gedeputeerde Franky De Block. In de 

persnota werd het volgende gesteld: “de komende legislatuur zou er gewerkt worden aan een provinciaal 

Masterplan Fiets ten noorden van de Leie. Dit moet het functioneel fietsnetwerk in de regio Kortrijk-

Menen-Roeselare optimaliseren. Uit een studie is immers gebleken dat er voldoende potentieel is voor 

een nieuwe fietssnelweg langs de spoorlijn van Kortrijk over Wevelgem naar Menen en van Kortrijk naar 

Moeskroen in het verlengde van het Guldensporenpad. Lokale besturen zullen voor mogelijke projecten 

op financiële steun vanuit het West-Vlaamse fietsfonds kunnen rekenen.”. Graag wat meer uitleg waar, 

wat en wanneer in dit verband gepland staat tijdens de deze legislatuur. 

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe zegt dat het Masterplan Fiets ten noorden van de Leie tijdens de 

vorige legislatuur opgeleverd werd. Er werd bovendien concreet mee aan de slag gegaan. Zo zijn er een 

aantal selecties op het BFF uitgebreid en gewijzigd. De route werd wat herschikt. Dit moeten wij op een 

aantal andere plaatsen ook doen, aldus de gedeputeerde. Wat de hoogwaardige fietsverbinding van de 

F7 betreft, is er uit de studie gebleken dat er potentieel was. Er moet verder overlegd worden over de 

Vlaamse waterweg. De gedeputeerde stelt voor dat er tijdens de eerste twee jaar die komen, geprobeerd 

wordt om te focussen. Het project is gekend, maar het staat niet op de korte termijnplanning. 

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, stelt een vraag over de stand van zaken van kasteel 

D’Aertrycke. In 2012 zei gewezen gedeputeerde Dirk De fauw bij de aankoop van kasteel D’Aertrycke dat 

uit alle documenten en onderzoeken bleek dat het kasteel goed onderhouden is en dat er geen grote 

werken nodig zullen zijn. In het actuele meerjarenplan staat er 280.000 euro ingeschreven. De heer 

Pillaert vraagt of het domein daarmee afgewerkt zal zijn. 

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe antwoordt dat de werken aan de restauratie van het kasteel goed 

opschieten en dat een kasteel in topvorm beschikbaar zal zijn, mits overmacht. Er zijn nog andere 

werken gepland onder meer rond de riolering en omgevingswerken. 

http://www.fietsberaad.nl/


De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, heeft een vraag over de realisatie van een educatief 

centrum in de regio Roeselare. De heer Pillaert heeft heel wat vragen bij het educatief centrum. Als hij 

het goed begrepen heeft, is er nog niets concreet gepland. De heer Pillaert vraagt zich daarom af 

waarom er een bedrag van 1.000.000 euro voorzien wordt in het meerjarenplan. 

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe antwoordt dat dat bedrag voor een stuk zijn oorsprong vindt in de 

idee die er ooit wel geweest is om effectief een “petit château” te bouwen rond Rumbeke en om wat 

armslag achter de hand te houden. 

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, heeft een vraag over kasteel Wolvenhof. Hij zegt dat er 

heel wat onduidelijkheid bestaat over kasteel Wolvenhof. Hij vraagt wat men met kasteel Wolvenhof zal 

doen en over welke termijn men dan spreekt. 

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe antwoordt dat het meerjarenplan uitblinkt in duidelijkheid wat 

kasteel Wolvenhof betreft. In eerste instantie wordt er niets mee gedaan. Er zijn een aantal gesprekken 

geweest over mogelijke herbestemmingen met private partijen. Deze gesprekken hebben niet echt 

ergens toe geleid. Een eventuele optie, in de meest voorwaardelijke wijs, kan bijvoorbeeld zijn dat dit in 

het kader van de zoektocht naar een horecapartner op tafel gelegd wordt. Misschien dienen er zich nog 

andere private partijen aan. Er zijn stemmen die pleiten voor een snelle en kordate declassering, gevolgd 

door een even kordate afbraak. Daartussen bevindt zich een mogelijk oplossing. In deze legislatuur is 

het geen topprioriteit. 

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, heeft een vraag over de communicatie over de domeinen. 

In het meerjarenplan worden er kosten voorzien bij communicatie onder de provinciedomeinen. Bij de 

provinciedomeinen worden er ook budgetten voorzien voor de communicatie. De heer Pillaert vraagt 

waarom voornoemde budgetten niet samengevoegd worden.  

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe antwoordt dat het verschil hierbij ligt in communicatie en promotie. 

Dit wordt met de dienst Communicatie verder uitgewerkt. Communicatie vertrekt vanuit de vraag: “heeft 

iets provinciale of regionale nieuwswaarde?”. Deze communicatie verschilt van promotie, waarbij 

bijvoorbeeld een event gepromoot wordt en er soms naast een persbericht ook reclame en promotie 

gemaakt worden. 

 

Vraagstelling beleidsdoelstelling 4 

Mevrouw Els Kindt, fractievoorzitter CD&V, stelt een vraag over het milieubeleid t.a.v. de landbouwers. 

West-Vlaanderen heeft een sterke positie als landbouwprovincie. De relatie tussen de domeinen milieu en 

landbouw is vaak een moeilijke evenwichtsoefening. Mevrouw Kindt vraagt hoe zal worden omgegaan 

met de landbouwsector en met de landbouwers. Vorige week stelde de nieuwe Minister van Landbouw in 

een duidingsprogramma dat we de landbouwers niet moeten zien als een deel van het probleem, maar 

als een deel van de oplossing. Mevrouw Kindt vraagt hoe de gedeputeerde hier tegenover staat en hoe 

de provincie hierop zal reageren. 

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe parafraseert de stelling van de geciteerde minister als volgt: “natuur 

is geen deel van het probleem, natuur is een deel van de oplossing”. De gedeputeerde denkt dat de 

provincie inspanningen levert onder meer m.b.t. tot de harmonieuze samenwerking tussen de 

landbouwsector en milieu- en natuurbeweging en binnen de regionale en stadslandschappen. De 

gedeputeerde denkt niet dat iedereen daarmee overtuigd is en vult aan dat er zowel binnen de 

landbouwsector als binnen de natuursector gradaties zijn. Hij bevestigt dat landbouw en natuur een deel 

van de oplossing zullen moeten zijn, waarbij de vraag dan rijst welk probleem we aan het oplossen zijn. 

De heer Piet Vandermersch, Open vld-fractie, stelt een vraag over Acasus. De doelstelling van Acasus is 

duidelijk: het wil de bouwsector in West-Vlaanderen omvormen tot een competitieve, toekomstgerichte, 

innovatieve en duurzame sector. Daarnaast wil het project duurzaam bouwen versneld implementeren 

zowel inzake bouwmethode, technieken, materialen, locatiekeuze als inzake rationeel gebruik van 

grondstoffen, nieuwe vormen van wonen enz. zowel bij particulieren als bij bedrijven, gemeenten en 

organisaties. Hij stelt de volgende vragen: “liggen de cijfers van het gebruik van Acasus binnen het 

vooropgestelde doel?” en “dewelke zijn de plannen voor de komende jaren?”. 

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe antwoordt dat het centrum volgend jaar in het voorjaar de deuren 

opent. De educatieve opstelling is enige tijd geleden gegund door de deputatie. Er is in het 

personeelsbehoefteplan ook ruimte gemaakt om de nodige invulling te geven. De gedeputeerde denkt 

dat het pas na de opening zal zijn dat we effectief aan de slag kunnen. De gedeputeerde stelt echter wel 

vast dat er dit jaar voor het bouwadvies, verstrekt door de partner Bas Bouwen, extra financiering 

voorzien werd, omdat het aantal aanvragen groter was dan initieel gebudgetteerd op basis van 

realistische aannames. Dat is opgelost met een aantal verschuivingen. De bedoeling is dat er van daar 

uit een effectieve bijdrage geleverd kan worden aan het verduurzamen van het woningpatrimonium in 



eerste instantie en bij uitbreiding ook het gebouwenpatrimonium in de provincie. Dat is de ambitie. Het 

“businessplan” moet echter nog gefinetuned worden tegen de opening. De gedeputeerde heeft er 

vertrouwen in. 

De heer Patrick De Klerck, Open vld-fractie, stelt een vraag over de CO2-neutraliteit. De provincie wil 

West-Vlaanderen laten evolueren naar een klimaatneutraal grondgebied. Deze ambitie op het vlak van 

klimaat voor haar eigen werking als instelling, maar ook voor het grondgebied, vraagt terecht veel 

inspanning. Jaarlijks wordt hier ongeveer 1.000.000 euro voorzien. Uiteraard kan er ook op andere 

budgetten aanspraak gemaakt worden om de doelstelling te verwezenlijken. De heer De Klerck vraagt 

hoe de werking de afgelopen twee jaar, sinds de lancering van een CO2-neutrale provincie 2050, werd 

geëvalueerd en welke concrete acties er deze legislatuur genomen zullen worden om de doelstelling te 

bereiken? 

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe geeft toe dat er wat achterstand is wat de evaluatie betreft. Dit heeft 

in hoofdzaak te maken met de langdurige afwezigheid omwille van gezondheidsproblemen van een 

medewerker die hier specifiek op werkt. De gedeputeerde denkt dat de sense of urgency tot op vandaag 

in onvoldoende mate aanwezig is om met een gerust hart te kunnen zeggen dat alles van een leien dakje 

zal lopen, mede gelet op wat andere overheden ter zaken gaan doen. De gedeputeerde denkt dat we 

nood hebben aan bijkomende informatie en educatie om te proberen om die sense of urgency wat meer 

vaste bodem te geven. Dat zal mee moeten blijken uit de evaluatie. De belangrijkste opdracht bestaat er 

in om in de komende jaren na te denken in uitvoering van deze klimaatambities over hoe de West-

Vlamingen overtuigd kunnen worden van het feit dat het discours rond climate change echt iets is 

waarmee wij aan de slag moeten en dat wij een aantal inspanningen kunnen doen die haalbaar zijn. Op 

de vraag naar evaluatie verwijst de gedeputeerde naar zijn uiteenzetting. 

De heer Patrick De Klerck, Open vld-fractie, brengt een repliek waarin hij zegt te denken dat er meer 

gecombineerd tewerk gegaan moet worden. De provincie is een van de spelers die de stakeholders kan 

warm maken. 

De heer Maarten Tavernier, Groen-fractie, stelt een vraag over het gebiedsdekkend wandelnetwerk. Hij 

stelt vast dat de provincieraad een aantal maanden geleden niet ingegaan is op zijn voorstel om een 

gebiedsdekkend wandelnetwerk uit te bouwen. In actieplan 35 leest hij echter de intentie om van West-

Vlaanderen niet alleen een fietsprovincie te maken, maar ook een voetwegennetwerk te creëren. De heer 

Tavernier is benieuwd wat er precies achter het woord “voetwegennetwerk” schuilgaat en welke intenties 

de provincie heeft. 

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe antwoordt dat hij even benieuwd is als de heer Tavernier. 

Wandelnetwerken e.d. zijn in eerste instantie een opdracht van Westtoer. Op een aantal plaatsen, 

bijvoorbeeld via het stadslandschap ’t West-Vlaams Hart, is er geholpen met het bedenken van een 

aantal heel kleine wandellussen vanuit de idee van “natuur in je buurt”. De gedeputeerde heeft geen 

weet van de ambitie om gebiedsdekkende wandelnetwerken uit te rollen. De gedeputeerde stelt voor om 

deze passage in een volgende versie van het meerjarenplan te schrappen. Dan is het voor iedereen 

duidelijk.  

De heer Maarten Tavernier, Groen-fractie, stelt vast dat Westtoer meer dan vroeger inzet op extra 

wandellussen en mini-wandelnetwerken. De heer Tavernier vindt dit positief en hoopt dat zijn voorstel 

een klein duwtje in de goede richting gegeven heeft. 

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe antwoordt dat er inderdaad meer aandacht is voor o.m. wandelen. 

Hij vult echter aan dat er een verschil is tussen wandellussen en mini-wandelnetwerken enerzijds en een 

gebiedsdekkend wandelnetwerk anderzijds. Waar het streefdoel het gebiedsdekkende zou moeten zijn, is 

er nog een nuance, aldus de gedeputeerde. 

Mevrouw Martine Vanbrabant, Vlaams Belang-fractie, stelt een vraag over de kleine windmolens. In de 

vierde commissie belichtte de gedeputeerde de vier prioriteiten die voor hem de belangrijkste zijn. Als 

vierde prioriteit noemde de gedeputeerde het klimaatbeleid. Daar wilde hij inzetten op hoe we het best 

het zonnepotentieel kunnen benutten. Mevrouw Martine Vanbrabant vraagt naar de visie van de 

gedeputeerde op het gebruik van kleine windmolens op het platteland. 

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe antwoordt dat deze vraag uit verschillende invalshoeken benaderd 

kan worden. Voor het specifieke kader rond vergunningen ter zake verwijst de gedeputeerde door naar 

de bevoegd gedeputeerde. De basishouding van de gedeputeerde tegenover kleine windmolens is 

minstens positief. Dat is ook in de lijn die met deze deputatie gevolgd wordt. Hij vult echter aan dat een 

positieve basishouding niet betekent dat er een recht zou ontstaan om een vergunning te krijgen op een 

kleine windmolen. Er blijft altijd een toetsingskader dat moet gevolgd worden en er zijn een aantal 

elementen die moeten in overweging genomen worden, zoals de rentabiliteit van de windmolen. Het 

heeft geen zin om overal windmolens te plaatsen die maar in een dermate klein windvenster productie 



van stroom garanderen en daar voor de rest van de tijd afgeschakeld staan of om er door ondoordachte 

plaatsing toe te komen dat je geen grotere molens kan zetten. De gedeputeerde besluit met de 

boodschap dat hij niet tegen grote en ook niet tegen kleine windmolens is. 

 

De heer Herman Lodewyckx, Groen-fractie, stelt een tweeledige vraag over de vervoerregio’s.  

1) De gedeputeerde maakte reeds duidelijk dat de provincie deel uitmaakt van de vervoerregio’s. De heer 

Lodewyckx vraagt wat de provincie er gaat doen en wat de betekenis is van het feit dat de invoering van 

de vervoerregio’s weer een tijd uitgesteld is. Hij vraagt welke positie het provinciebestuur gaat innemen. 

2) De heer Lodewyckx was gisterenavond (n.v.d.r. 02/12/2019) in de Westhoek met een aantal collega’s. 

Hij sprak er onder meer over de basismobiliteit in de Westhoek. Hij vraagt om een oplossing te zoeken 

voor alle mensen waarvoor geen reguliere voorziening bestaat. Hij vraagt in hoeverre deze uitgaven 

kunnen opgenomen worden in het budget van mobiliteit dat dit jaar 170.000 euro en volgend jaar 

220.000 euro is. Hij vraagt of de bedragen in actieplan 262 voorbestemd zijn om steun te kunnen geven 

aan het uitwerken van die lokale mobiliteitsplannen. 

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe antwoordt dat dat geld er niet voor bedoeld is. De budgetten 

opgenomen onder actieplan 262 zijn bedoeld om technische studies te outsourcen voor de aanleg van 

fietspaden. De gedeputeerde wil in eerste instantie een klein misverstand de wereld uithelpen: de 

invoering van de vervoerregio’s is niet uitgesteld. De vervoerregio’s zijn op vandaag alle vijf actief binnen 

de provincie. De vervoerregio’s zijn samengesteld en zijn volop aan de slag. De invoering van het nieuwe 

openbaar vervoerplan is echter wel uitgesteld. Dit plan heeft betrekking op de nieuwe dienstregeling van 

De Lijn en het onderliggende vervoer op maat. Dit is uitgesteld omdat er niemand klaar mee was. De 

minister is er vorig weekend in een interview uitgebreid op ingegaan en heeft aangekondigd dat dit zou 

uitgesteld worden. De vervoerregioraad heeft vandaag in beginsel twee belangrijke doelstellingen: 

1) per vervoerregio een openbaar vervoerplan uittekenen. Dit is een operationele doelstelling die 

ondersteund wordt door De Lijn. In de volledige provincie is men momenteel aan de slag. Dit gebeurt in 

de eerste instantie met lokale besturen. De gedeputeerde denkt dat dit tijdens het voorjaar zal landen. 

De gedeputeerde zegt dat het provinciebestuur hierbij de procesbewaker is. De gedeputeerde denkt dat 

de lokale besturen er misschien op gewezen moeten worden dat zij een aantal zaken niet zomaar 

moeten aannemen van De Lijn, zoals berekeningen. De gedeputeerde denkt dat het provinciebestuur de 

lokale besturen kan informeren over mogelijk alternatieven; 

2) per vervoerregio een regionaal mobiliteitsplan uittekenen. De gedeputeerde denkt dat de rol van het 

provinciebestuur in het kader van de tweede doelstelling een stuk uitgebreider kan zijn. In de meeste 

vervoerregioraden is er een soort van projectgids voorgesteld met een opsomming van de grote 

regionale uitdagingen. De gedeputeerde merkt dat dit voor veel lokale besturen een onbekende richting 

is die ingeslagen wordt door bovenlokaal of regionaal te gaan denken rond een aantal van die 

problematieken. De gedeputeerde denkt dat het provinciebestuur de juiste vragen met de juiste 

uitdagingen stelt en dat het provinciebestuur tijdens het proces van het regionaal mobiliteitsplan er voor 

moet zorgen dat zij mee de pen vasthouden zoals wij gewoon zijn in het kader van bijvoorbeeld het 

beleidsplan ruimte. Op die manier kan het provinciebestuur die know how daar inbrengen.  

De gedeputeerde gaat in op de vraag over het vervoer op maat. Het budget uit actieplan 262 is daar niet 

voor voorzien. Dat budget zou bovendien absoluut ontoereikend zijn. Het zou hier gaan om budgetten 

die tot in de miljoenen euro’s oplopen. Daar zijn momenteel een aantal Vlaamse trajecten lopende 

waaronder een aanbesteding voor een mobiliteitscentrale op Vlaams niveau en wil men m.b.t. de last 

mile, deelmobiliteit, fietsen, auto’s, kleine busjes, taxi’s, e.d. proberen om per regio iets uit te werken 

dat binnen die budgettaire enveloppe past. In het regeerakkoord zou er ook werk gemaakt worden van 

een verhoging van de middelen voor het vervoer op maat per regio. De gedeputeerde heeft zelf nog 

geen cijfers gezien van de budgetten die daarvoor ter beschikking gesteld zouden worden. Volgende 

week hebben de vijf Vlaamse gedeputeerden van mobiliteit een afspraak bij het kabinet van de Minister 

voor Mobiliteit. Dit vormt een van de zaken die er tijdens het gesprek aan bod zullen komen. Voorlopig 

heeft de gedeputeerde niet de ambitie om op het vlak van vervoer op maat de gaten te gaan dichtrijden, 

dan is de kans heel erg groot dat we over een paar miljoen euro spreken. De gedeputeerde zou daar 

toch even de boot willen afhouden. 

De heer Herman Lodewyckx, Groen-fractie, zal de zaak verduidelijken: hij wil er op wijzen dat hij niet 

gezegd heeft dat de budgetten zoals opgenomen in actieplan 262 moeten dienen om vervoer op maat op 

lokaal vlak te realiseren. Daarvoor zijn er niet voldoende financiën. Hij verwijst naar gedeputeerde Bart 

Naeyaert die sprak over het inrichten van dorpen en gedeputeerde Jean de Bethune die sprak over de 

winkelpanden. De heer Lodewyckx zegt dat hij vertrekt van een integrale visie op die dorpen. Hij vindt 

het van belang dat het dorp in zijn integraliteit bekeken wordt. Hij denkt dat het belangrijk zou zijn om 



te zien wat de rol van de provincie is in deze problematiek. Hij vult aan dat de gegevens van de 

problematiek bekend zijn. Toen hij het budget zag, dacht hij dat dit kon bijdragen in de totaliteit van de 

problematiek van die dorpen en van hoe je het weefsel er leefbaar kan maken van de mensen, waarvan 

mobiliteit een aspect is. 

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe bevestigt dat een integrale aanpak noodzakelijk is.  

De heer Luc Coupillie, N-VA-fractie, stelt een vraag over de testkaravaan. Hij zegt dat zijn vraag reeds 

grotendeels beantwoord werd. Hij vult aan dat het een uitdaging is om mensen op de fiets te krijgen. Hij 

kent een fietstraject dat ongeveer 2,7 miljoen gekost heeft vanuit Vlaanderen van een twee- à drietal 

km, waar er per dag 20 fietsers over rijden. De testkaravaan kan hierbij een oplossing vormen. Dat is 

bewezen. Hij vroeg naar intensifiëring. In de toekomst zal er geïntensifieerd worden, aldus het raadslid. 

 

Vraagstelling beleidsdoelstelling 5 

Er zijn geen tussenkomsten. 

 

Vraagstelling beleidsdoelstelling 6 

De heer Patrick De Klerck, Open vld-fractie, stelt een vraag over “smart region”. Dit onderwerp kwam 

reeds tijdens de toelichting aan bod. De gedeputeerde vertelde tijdens de toelichting dat het 

ambitieniveau niet te hoog gelegd mag worden en dat het provinciebestuur duidelijk moet zien wat zij 

doet. De heer De Klerck vraagt of hij daaronder moet begrijpen dat het provinciebestuur hierbij 

flankerend dient op te treden, bij te passen waar mogelijk, grotere spelers aan het woord te laten en 

moet kijken wat het zelf kan doen. Hij zegt dat het project “smart city” heel wat mogelijkheden heeft en 

interessant is onder meer wat duurzaamheid betreft. Hij vraagt wat de rol van de provincie is in dit 

geheel. 

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe antwoordt dat dit uitermate belangrijk is. Hij denkt dat er nog 

gigantisch veel werk te doen is. Zo zijn er onder meer smart regions, smart cities, internet of things, 

enz. De gedeputeerde denkt dat als de provincie een rol wil opnemen in dit verhaal, dat het dan duidelijk 

moet zijn wat die rol is, misschien wel een leidende rol. Op dit ogenblik ziet de gedeputeerde deze 

onderscheidende rol voor de provincie niet onmiddellijk en zeker niet op een manier waarbij het 

provinciebestuur er de nodige middelen voor kan vrijmaken. Een meerjarenplan opstellen betekent ook 

budgettaire keuzes maken. De gedeputeerde geeft aan dat hij eventueel kon pleiten om een substantiële 

budgetlijn “smart West-Flanders” te gaan inschrijven en dan wat te beginnen fantaseren wat betreft de 

concrete omzetting van dat budget naar specifieke acties. De gedeputeerde ziet het op dit ogenblik niet, 

mede om dat het allemaal veel geld kost. De gedeputeerde verwijst naar Limburg, waar men de 

middelen uit de streekcommunale parkeerde in een speciaal daartoe opgerichte structuur. Daar gaat men 

aan de slag met 28 miljoen euro. Er werden nog niet veel resultaten geboekt. De gedeputeerde is op 

vandaag van mening om even aan de kant te blijven staan en te zien hoe een en ander zich ontwikkelt, 

onder andere met Leiedal, WVI en Fluvius. Dit kan opgenomen worden, indien er dan een heldere en 

duidelijk afgebakende rol voor de provincie geformuleerd kan worden en indien het binnen de 

mogelijkheden past. De gedeputeerde geeft aan dat hij hier bij het begin van de legislatuur enthousiaster 

over was dan hoe hij er vandaag tegenover staat. 

De heer Patrick De Klerck, Open vld-fractie, verwijst naar de situatie in Limburg en zegt dat men er veel 

extra middelen gekregen heeft uit het SALK-fonds omdat Limburg een achtergestelde provincie is. 

 

De voorzitter schorst de vergadering om 21.30u. 

 

De zitting van de provincieraad van donderdag 5 december 2019 start om 14 uur.  

 

 
Mededelingen:  

- de eerste commissie die plaatsvindt op 12 december 2019 gaat door in het Provinciaal Hof. 

 

 

De voorzitter deelt mee dat nu de fractievoorzitters aan het woord zijn inzake hun algemene 

beschouwingen.  

 

Mevrouw Gerda Schotte, Groen-fractievoorzitter, brengt de repliek van de Groen-fractie: 

 



In zijn beleidsverklaring stelde de eerste gedeputeerde dat de provincie voor de komende 

bestuursperiode de SDG’s  “sustainable development goals” (duurzaamheidsdoelstellingen van de 

Verenigde Naties) als kader zou hanteren voor haar beleid. Dat was al een tijdje aangekondigd, dus wij 

hadden hoge verwachtingen over de plannen die hier de voorbije weken zouden gepresenteerd worden 

en wij keken uit naar de trendbreuk tegenover het vroegere beleid.  

Spijtig genoeg bleven wij voor vele onderwerpen op onze honger zitten. Hier voor U ziet u de 17 SDG’s 

maar tot onze verbazing is hier verder in de teksten van het meerjarenplan en de beleidsverklaring 

weinig over terug te vinden, het is dus eigenlijk een LEEG KADER. 

Hier en daar in de uiteenzettingen van de verschillende gedeputeerden is het woord ‘duurzaamheid’ wel 

gevallen maar het beleidsplan kaderen in die 17 doelstellingen heeft men niet gedaan. Het kan nochtans 

wel : de stad Harelbeke ontving recent een prijs omdat ze haar beleidsplan volledig gekoppeld had aan 

deze SDG’s, niet toevallig heeft Groen daar nu twee schepenen, maar dit terzijde. 

 

Het provinciebestuur hangt haar meerjarenbeleid niet op aan de duurzaamheidsdoelstellingen maar 

formuleert zelf 6 doelstellingen. Die doelstellingen zijn zo algemeen geformuleerd, dat je er alle 

richtingen mee uit kan. Een duurzame richting, maar ook andere richtingen.  

Veel nieuws hebben we hierbij niet ontdekt. Bovendien lopen de acties die aan deze doelstellingen 

gekoppeld zijn over verschillende beleidsdomeinen van verschillende gedeputeerden, wat het niet 

overzichtelijker maakt. 

 

Er zijn natuurlijk positieve punten die we volmondig kunnen onderschrijven en met plezier zullen 

steunen:  

 De ambitie om van W-Vl een fietsprovincie te maken is natuurlijk ook de onze. De investeringen in 

fietssnelwegen kunnen een verschil maken. Er zal zelfs ingezet worden op de ontsluiting van 

bedrijventerreinen met de fiets. Als Groen vorig jaar nog pleitte om de groene 62 door te trekken tot in 

het aanpalende bedrijventerrein in Torhout, dan was dit niet nodigen zelfs ‘te gevaarlijk voor de fietsers” 

dixit de vorige gedeputeerde van mobiliteit. We zijn blij dat de provincie in deze tot inkeer gekomen is.  

Ook de Testkaravaan versterkt de ambitie als fietsprovincie. 

Maar zelfs bij deze zeer positieve doelstelling missen we -net zoals in het volledige meerjarenplan- een 

concrete doelstelling, een indicator die de resultaten van de inspanningen meet. Want waar het in 

essentie over gaat, is mensen uit de auto op de fiets te krijgen. Dat moeten we meten, niet zozeer het 

geld dat we uitgeven of het aantal lintjes dat kan geknipt worden.  

 

 De uitbreiding van domeinen en het realiseren van meer oppervlakte toegankelijke natuur, samen met 

de inspanningen om op bepaalde soorten in te zetten en topnatuur te realiseren kunnen we volop 

steunen. Het is een goede zaak dat er meer aandacht is voor natuur, milieu en educatie in de 

provinciedomeinen en niet alleen of vooral voor recreatie.  

 

 Het heroriënteren van het waterbeleid van focus op droge voeten naar het vasthouden van water waar 

het valt, is iets waar Groen al veel langer voor pleit. De droogte van de voorbije jaren heeft bij het 

provinciebestuur en het brede publiek duidelijk gemaakt dat deze evolutie inderdaad een noodzaak is.  

 

 

Maar verder vinden we heel veel business as usual terug. En ‘usual’ is lang niet altijd duurzaam 

genoeg. 

 

Laten we beginnen bij Westtoer:  

Dat de provincie het toerisme verder wil uitbouwen via Westtoer wisten we al langer. Duurzamer 

toerisme zal wel gepromoot worden maar er moet hieromtrent nog een nieuw regelement komen dus 

veel concreets hebben we niet kunnen vinden. 

 

In het landbouwbeleid zijn er veel initiatieven terug te vinden die de milieu impact van de sector 

kunnen beperken, maar zolang de ongebreidelde groei van de (West-)Vlaamse veestapel niet in vraag 

gesteld wordt, legt dat een hypotheek op de sector. Het inzetten op meer biolandbouw via Inagro en het 

ondersteunen van starters kunnen we wel onderschrijven. 

 

Op het vlak van economie wil de provincie innoveren en duurzaamheid bevorderen. 



Hieronder valt niet enkel de steun aan bedrijven via de POM maar ook het onderwijs dat de provincie 

organiseert. Er wordt terecht ingezet op kenniseconomie en innovatie via wetenschapsparken en 

ondersteuning van het hoger onderwijs in de provincie. 

Het ondersteunen van de kleinhandel in dorpen waar dit niet meer aanwezig is door zelf winkelpanden 

op te kopen lijkt ons  niet echt een prioriteit voor een provinciebestuur. Maar het feit dat er aandacht is 

voor de leefbaarheid van deze dorpen en van de bewoners en winkeliers is een positief punt. Het wonen 

in dorpskernen waar voorzieningen aanwezig zijn zal misschien de verspreide bewoning en daarmee 

gepaard gaande mobiliteit tegen gaan. 

Wat het ‘duurzame’ op het vlak van economie betreft zien we in het meerjarenplan een bedrag van 

jaarlijks tussen de 60 000 en 80 000 euro voor het begeleiden van ondernemers ifv duurzaam 

ondernemen. Of dit zal volstaan voor een duurzamer economisch beleid betwijfel ik. 

 

Het provinciebestuur heeft het Provinciaal Hof op de markt in Brugge gekocht en zal dit nu aanpassen 

zodat dit HET uitgangbord wordt voor de provincie. 

Hier worden heel wat miljoenen aan besteed, in feite aan het promoten van zichzelf. Dit kan ook gezegd 

worden van het magazine Preus en van het programma ‘het provinciaal domein’ op Focus/WTV. Veel geld 

dus om aan het ruime publiek te tonen dat we nog bestaan als provincie en wat we doen. Ik denk soms 

‘goede wijn behoeft geen krans’ maar dit gaat blijkbaar niet op voor een provincie. 

Men wil ook wervende evenementen opzetten voor een ‘futureproof’ West-Vlaanderen. Dit zou 4 

maal tijdens deze legislatuur een twee weken durend evenement zijn om onze provincie en zijn 

innoverend vermogen bij het grote publiek in de schijnwerpers te zetten. Sta mij toe dat ik dan moet 

denken aan de eerste ‘Flanders Technology’ beurs in Gent die blijkbaar dezelfde doelstelling had maar 

dan voor gans Vlaanderen. 

Dit in onze provincie vier maal ontwikkelen in 6 jaar tijd lijkt ons toch wat te veel van het goede. Voor 

het eerste evenement zal men kunnen uitpakken met Agrotopia en innovatie op het vlak van voeding en 

landbouw, voor ons geen probleem, maar om hier gedurende 6 jaar jaarlijks 250 000 € aan te spenderen 

is wat overdreven; welke grote innovaties zal men de volgende jaren kunnen etaleren ?? 

 

Het plannen en inrichten van de fysieke ruimte wordt door het provinciebestuur ook als een 

doelstelling gezien.  

Hier zou de provincie op het vlak van duurzaamheid echt het verschil kunnen maken, in de eerste plaats 

door een doordachte ruimtelijke planning. 

Maar wat vernamen we in de commissie : volgens de gedeputeerde is het ontwikkelen van 

bedrijventerreinen een speerpunt voor deze deputatie en dan in de eerste plaats het creëren van 

nieuwe bedrijventerreinen. Waar deze dan moeten komen en ten koste van welke andere bestemming 

dat wordt er niet bij gezegd. We zullen West-Vlaanderen wellicht niet kunnen uitbreiden dus de 

uitbreiding van bedrijventerreinen zal weer ten kosten gaan van landbouw en natuur, dus van open 

ruimte,  

En dat terwijl we op andere plaatsen in het budget grote inspanningen zien om de wateroverlast in goede 

banen te leiden, maar op vele plaatsen is deze wateroverlast te wijten aan een te veel verharding en 

tekort aan open ruimte. Hoe valt het één met het ander te rijmen ? 

Als we de concrete RUPs zien die voor 2020 op het programma staan, dan lijkt het niet meteen te wijzen 

op een grotere aandacht voor het behoud van de waardevolle open ruimte in onze provincie. 

Bijvoorbeeld in Menen gaan we een omgeving waar wetenschappelijk bewezen werd dat de aanwezige 

industrie een impact heeft op de gezondheid van de bewoners, nog maar eens voorzien van bijkomende 

oppervlakte bedrijventerrein.  

 

Er wordt ook al jaren gepraat over een beter benutten van bestaande bedrijventerreinen. Ook nu is er 

weer een project voorzien voor 5 miljoen euro met de POM om bedrijventerreinen duurzamer te maken, 

zijn er workshops gehouden en zouden er proefprojecten worden opgestart. Maar wanneer zal hier 

resultaat van te zien zijn ? Alle RUP’s die de laatste jaren hier gepasseerd zijn waren steeds in functie 

van meer bedrijven of wonen, zelden  van meer landbouw of natuur, buiten hier en daar een 

groenstrookje dat wordt voorzien maar dat soms niet eens wordt aangelegd of wordt aangelegd op een 

manier die de biodiversiteit zeker niet ten goede komt. Kijk maar eens op de meeste bedrijventerreinen 

naar de kale grasstrookjes langs de gebouwen die er staan. 

 

De provincie wil nu eindelijk werk maken van het woonbeleid (na enkele jaren geld te voorzien waar 

niets mee gedaan werd).  



Het feit dat men zich wil richten op jonge gezinnen en éénoudergezinnen die het moeilijk hebben op de 

huurmarkt stemt ons positief. Huren van een betaalbare en degelijke woning is inderdaad niet evident 

voor deze doelgroepen. 

Het zelf kopen en doorverhuren en het ondersteunen van nieuwe woonvormen via proefprojecten is een 

nieuwe sector voor de provincie waar men nog niet veel expertise in heeft. Wij zullen dit met veel 

aandacht opvolgen. Er is ook sprake van ontzorgen van eigenaars en van subsidies om de woningen 

duurzamer te maken, wij kunnen daar achter staan maar het mag geen verhoging van de huurprijs voor 

de huurder tot gevolg hebben. 

 

Een ander punt dat ons uiteraard nauw aan het hart ligt is het klimaatbeleid van de provincie.  

Als de provincie tegen 2030 een CO2-neutrale organisatie wil zijn dan is er nog veel werk aan de winkel. 

En de ambitie om tegen 2050 een klimaatneutrale en klimaatbestendige provincie te zijn klinkt mooi 

maar is niet zo eenvoudig te realiseren zoals de gedeputeerde zelf aangaf.  

Men wil inzetten op 13 concrete speerpunten en voor dit actieplan is jaarlijks ongeveer 2 miljoen euro 

aan exploitatiemiddelen voorzien (waarvan de helft terug ontvangen wordt via de groepsaankoop groene 

stroom) en ongeveer 200.000 euro investeringen. 

Dit lijkt ons een zeer grote ambitie maar een kleine investering, er zijn ook geen indicatoren voorzien om 

jaarlijks te kijken waar men staat bij de realisatie van deze speerpunten, m.a.w. veel mooie woorden 

maar we zullen moeten afwachten wat er in de praktijk zal van komen. De provincie blijft in elk geval 

nog steeds vliegverkeer stimuleren, ook recreatief, ook op korte afstanden, ook waar dat niet op zijn 

plaats is en economisch niet zinvol.  

 

Ik heb, toen ik nog een jonge ambtenaar was, een cursus gevolgd aan de Vlerickschool. Het 

belangrijkste wat ik daarvan onthouden heb is dat je voor je aan iets begint je je doelstellingen moet 

formuleren en dat je indicatoren moet bepalen om te zien of die doelstellingen wel bereikt worden. 

Collega Pillaert haalde het ook aan bij de besprekingen : in de vorige legislatuur werden mondjesmaat 

indicatoren aangegeven maar dit is nu niet het geval. Zeker met een meerjarenplan waar elk jaar een 

evaluatie zal moeten gebeuren waren die zeker welkom geweest maar eigenlijk noodzakelijk om te zien 

of de mooie woorden die we hier hoorden ook tot daden zullen leiden. 

We hebben in dit meerjarenplan positieve en ook minder positieve zaken gevonden. We hopen dat de 

doelstellingen die de deputatie formuleert zullen bijdragen tot een duurzamere provincie en om de 

gedeputeerden hier blijvend aan te herinneren hebben we voor elk van hen een onderlegger gemaakt 

met de 17 SDG’s. Ze kunnen dit gebruiken bij hun ontbijt zodat ze gans de dag, als ze bezig zijn met het 

beleid van de provincie hieraan herinnerd worden. 

 

 

Gerda Schotte 

Fractieleidster Groen 

 

De heer Filip Buyse, Vlaams Belang-fractievoorzitter brengt de repliek van de Vlaams Belang-
fractie: 

 

Voor ons ligt het meerjarenplan 20-25, het resultaat van menig denkwerk en voor het eerst onder de 

vernieuwde BBC normering. Speciale dank aan onze provinciale diensten die met noeste arbeid niet 

alleen alles vakkundig administratief hebben voorbereid maar on sook voortreffelijk hebben begeleid 

gedeurende de “korte” inhoudelijke besprekingen van de afgelopen dagen. Daar waar de vernieuwde 

BBC normering tot doel heeft om ons raadsleden een beter inzicht te geven door de besteden middelen 

te ordenen volgens gemaakte doelstellingen zijn we van mening dat naar de toekomst toe deze 

opgelegde vorm van rapportering nog verder kan en dient te worden verfijnd. Wij denken hier bv aan het 

ramen van kosten voor het inzetten van eigen personeel per beleidsdomein, actieplan en aan het 

toewijzen van leningen per investeringsproject.  

 

De plannen zijn gemaakt en liggen voor ons. We starten vanuit eengezonde financiële toestand met bij 

aanvang een beschikbaar budgettair resultaat van 89 miljoen 241.423 euro. 

Onze ontvangsten worden geraamd net boven het miljard euro en niettegenstaande geen verhoogde 

aanslagvoeten worden toegepast zien we de fiscale ontvangsten stijgen van 145 402.000 in 2020 tot 

152miljoen 818.000 euro in 2025 of net iets meer dan 10%.  



In globo wordt er voor de zes vooropgestelde doelstellingen voor de komende 6 jaar zo’n 920 miljoen 

exploitative en een kleine 215 investeringen waarbij een deel wordt gereserveerd voor beleidsdomeinen 

topatractieve Provincie West-Vlaanderen  

 

Dit lijkt ons logisch gezien daar de kern ligt in onze bevoegdheden die de provincie werden toebedeeld 

nl. grondgebonden materies. 

250 miljoen investeren is natuurlijk substantieel maar zeker niet exhuberant als we bv. Vergelijken met 

een stad als Kortrijk die over eenzelfde periode zo’n 300 miljoen zal investeren.  

De deputatie opteert ervoor om voor deze 250 miljoen euro slechts 117 miljoen euro nieuwe leningen 

aan te gaan, wetende dat tijdens de periode van het meerjarenplan zo’n 75 miljoen dient te worden 

afgelost. Het klinkt misschien raar maar we vragen ons af, gezien de uitzonderlijke lage rentes op de 

financiële markten of het niet wenselijk was geweest om bijkomend meer leningen op te nemen. Zeker 

als we zien dat de huidige tijdskeuze er voor zorgt dat het budgettair resultaat van 89 miljoen bij 

aanvang decimeert tot 200 miljoen euro in 2025, m.a.w. de reserves worden voor een groot deel 

opgebruikt na 2025, de budgettaire oefenis zal een stuk moeilijker worden.  

Enkele zaken van dichterbij bekeken:  

Helemaal nieuw is de beslissing om van 2020 Inagro, de Pom, Syntra West te voorzien van een 

investeringsenveloppe.  

Voor Inagro en de Pom alleen al 220 miljoen euro. Het principe hierbij is dat deze enditeiten zelf 

beslissingsrecht krijgen over de besteding op hetvlak van investeringen. Voor ons is hier niets mis mee. 

Toch mag het geen blanco cheque zijn, men dient zich te waken over een transparante rapportering naar 

de provincieraad toe, op geregelde basis. Wat ons betreft, zowel voor, na en tijdens het verloop van het 

project. We kunnen ons zelfs de vraag stellen of het niet oppurtuun zou zijn om deze rapportering onder 

dezelfde normen van de BBC te voeren. Met deze beslissing worden ook de bevoegdheden van de 

provincieraad verder uitgevoerd. 

We stellen ook vast dat via het toeristisch beleid de provincie met Beaufort nog steeds op het pad van de 

kunsten zich begeven daar waar cultuur geen bevoegdheid meer is van de provincie.  

Verder zullen er in West-Vlaanderen een dertigtal dorpen zijn waar geen bakkerij, beenhouwerij of winkel 

nog aanwezig is. Het is goed dat de provincie iets voor doet. Geloof mij dat de aankoop van panden 

hiervoor geen oplossing is.  

Wat zijn de voornaamste oorzaken? We denken hierbij aan de aankopen via internet maar ook wat  

bakkerijen en beenhouwerijen betreft, aan de vele strenge reglementeringen en bijkomende 

administratieve verplichtingen.(voedselwetgeving… ) 

Voor steden komt dan er nog bij dat men de automobilist uit de centra bant met alle gevolgen van dien.   

 

Ik ben zeer kort, plannen maken is één iets maar ze uitvoeren is iets anders.  

Wij beloven vanuit onze fractie steeds te willen meewerken aan de voorliggende plannen maar we zullen 

dit doen op een kritsche manier.  

 

 

 

De heer Simon Bekaert, sp.a-fractievoorzitter, brengt de repliek van de sp.a-fractie: 

 

Geachte dame en heren gedeputeerden, 

Geachte voorzitter, 

Beste collega’s, 

 

Dit meerjarenplan bewijst het belang van de provincie. Het is een werkstuk geworden met een positief 

verhaal. 

 

Maar het toont tegelijk ook een triestig verhaal. Namelijk een verhaal van wat er niet meer in staat. En 

dan heb ik het over de ons van hogerhand opgelegde inperking van bevoegdheden en verevening. 

 

Deze bevoegdheidsinperking staat er aan in de weg dat we bv. nog inzetten op cultuur, of op welzijn. 

 

En dat terwijl net nu de Vlaamse Regering de hakbijl zet in de culturele sector, en op welzijn de 

duimschroeven aanhaalt. 

 



Tegelijk verhindert diezelfde Vlaamse Regering dat het provinciaal niveau met eigen middelen nog zou 

bijpassen in de culturele sector. 

 

Dit is een nefast beleid van de Vlaamse Regering. En alle 3 de meerderheidspartijen in de Vlaamse 

Regering hebben hier boter op het hoofd. 

 

De woorden die eerste gedeputeerde Decorte hier midden vorige legislatuur in dit halfrond heeft 

uitgesproken, zijn nog steeds actueel: Vlaanderen vaart onder een valse vlag. 

 

Maar nu naar wat er wèl in de meerjarenplanning staat. 

 

Voor onze fractie is het inzetten op duurzaamheid cruciaal.  

 

De omslag naar een meer duurzame mobiliteit is hierbij ongetwijfeld één van de cruciale bouwstenen De 

verdubbeling van het investeringsbudget voor fietsinfrastructuur stemt onze fractie dan ook zeer 

tevreden.  

 

De lat wordt terecht hoger gelegd.  

Maar als we eerlijk zijn met onszelf weten we dat deze eerste sprong voorwaarts deel moet uitmaken van 

een noodzakelijke kwantumsprong.  Van een veel grotere inhaalbeweging.  

 

De uitdagingen om tot een volwaardig fietsnetwerk in onze provincie te komen zijn groot 

 

Laat de verhoging van het fietsbudget tot 40 miljoen dus het begin van een gedragen inhaaloperatie zijn 

tijdens deze legislatuur, niet het einde.  

 

Laat ons  ook een gretige partner zijn in de Vlaamse ambities inzake fietsbeleid. Een eventuele verhoging 

van het Vlaamse subsidiepercentage voor fietsinvesteringen kan een turbo zetten op onze provinciale 

motor en ons toelaten  de noodzakelijke kwantumsprong te maken. Wat  goed is voor West-Vlaanderen, 

is goed voor Vlaanderen. 

 

We zijn blij dat we de principes van duurzaamheid en milieubewustzijn niet alleen terug vinden bij de 

bevoegdheden van onze eigen gedeputeerde , maar dat dit transversaal over alle beleidsdomeinen wordt 

uitgewerkt. We vinden dit terug bij mobiliteit, maar ook bij het waterbeheer, het Toerisme, de economie, 

en op andere beleidsdomeinen. 

 

Onze fractie heeft in zijn tussenkomsten bij deze meerjarenplanning de nadruk gelegd op milieubuffering 

van de waterloop, erosiebestrijding en hemelwaterplannen. En op de rol van Inagro, die zich als instelling 

niet alleen ten dienste hoort te stellen van de landbouw, maar ook ten dienste  van de 

natuurbescherming.  

 

Ruimtelijk hebben we de nadruk gelegd op het vrijwaren van het waardevol open landschap, op het 

belang van onroerend erfgoed, vragen we naar een kwaliteitskamer, niet alleen voor het platteland, 

maar ook voor stads- en dorpskernvernieuwing.  

 

Verder hebben wij ook onze bezorgdheden geuit naar de Brexit toe. 

Ik hoop dat we op dit negatieve gegeven, positief kunnen inspelen. En dat het een opportuniteit wordt 

om extra middelen van hogere overheden naar West-Vlaanderen te krijgen. Momenteel liggen de sterren 

daarvoor niet zo gunstig – zeker niet als er enkel op Europese middelen kan gemikt worden – maar de 

komende maanden zullen meer duidelijkheid brengen. Aan voluntarisme en inzet ontbreekt het deze 

deputatie en de POM West-Vlaanderen alvast niet op dit dossier. Op de steun van onze voltallige fractie 

en onze partij niet alleen op provinciaal, maar ook op Vlaams en nationaal niveau kan u rekenen.  

 

Net zoals de Brexit is het ganse West-Vlaamse economie verhaal, een verhaal van zorgen dat onze West-

Vlaamse economie verder groeit, en de West-Vlaamse inzet en mogelijkheden in de kijker te zetten. 

 

Een goed draaiende economie staat ten dienste van iedereen. West-Vlaanderen telt meer dan 400.000 

werknemers. En net zoals de POM geen aanhangsel is van werknemersorganisaties, mag het evenmin 



een aanhangsel van werkgeversorganisaties. De dynamiek die vanuit de deputatie en de POM uitgaat 

moet er een zijn van werkgevers- en werknemerschap, waarbij werkgevers- en werknemersorganisaties 

op gelijkwaardige wijze hun schouders onder het verhaal zetten, en toegelaten worden mee de 

provinciale acties uit te stralen.  

 

Dicht hierbij aanleunend, pleiten we ook voor een ruimer flankerend onderwijsbeleid. Als we ook daar 

projecten kunnen ondersteunen stimuleren we op langere termijn de economie. 

 

Op vlak van Toerisme, ook een belangrijke economische sector in onze provincie, vragen we extra 

aandacht voor de aantrekking van Britse toeristen. De dalende trend van het toerisme uit het VK moet 

worden gekenterd. 

 

We merken op dat de inkrimping van de provinciale bevoegdheden een provinciaal woonbeleid niet in de 

weg staat. Op het vlak van sociaal wonen toont de Vlaamse Regering weinig ambitie. Het komt er op aan 

vanuit de provincie dan ook zelf maximaal in te zetten op betaalbaar huren voor sociale doelgroepen die 

uit de boot dreigen te vallen. Ook in de zoektocht naar nieuwe woonvormen, heeft de provincie een rol te 

spelen. 

 

Tenslotte nog even uw aandacht voor de broodnodige steun voor de MUG-helikopter, en voor een 

vergroening van het provinciaal wagenpark. 

 

Deelnemen in een bestuursmeerderheid is een verhaal van eigen accenten leggen, maar ook van 

compromissen maken. 

We zullen er vanuit onze fractie over waken dat dit provinciebestuur volop inzet op duurzaamheid en op 

een beter leefmilieu, ook vanuit het landbouwbeleid. 

 

We zullen er over waken dat het economisch verhaal er niet enkel een is van werkgeverschap, maar ook 

van werknemerschap, dat we zelf het goede voorbeeld geven met vergroening van ons wagenpark, dat 

we levensreddende diensten zoals de MUG-helicopter blijven ondersteunen. 

 

Het meerjarenplan 2020-2025 is een lijvig werkstuk geworden. 

 

Voor sommige budgetten is er nog ruimte voor concretere invulling, en wij zullen hiervoor denodige 

suggesties doen, in lijn met onze hierboven geschetste principes. 

 

De meerjarenplanning draagt onze goedkeuring weg, en de deputatie kan rekenen op onze 

samenwerking bij de concrete uitvoering van de actieplannen. 

 

 

De heer Anthony Dumarey, open vld-fractievoorzitter, brengt de repliek van de open vld-
fractie: 

 

 

Beste voorzitter 

Beste gedeputeerde 

Beste collega-provincieraadsleden 

Beste medewerkers van de provincie 

 

 

De afgelopen dagen bespraken we de meerjarenplanning van onze geliefde provincie. De budgetten die 

gekoppeld zijn aan de zes beleidsdoelstelling zijn klaar en duidelijk: dit provinciebestuur heeft de ambitie 

om in te zetten op ‘Meer West-Vlaanderen’. De debatten over de budgetten bewezen dat iedereen in dit 

halfrond onze provincie een warm hart toedraagt, dat iedereen zich voor de 200% wil inzetten voor onze 

provincie. 

 

De plannen die we hier bespraken zijn ambitieus, doch realistisch. We bestendigen het provinciale werk, 

we versterken onze provincie en dat gaan we ook tonen aan de buitenwereld. Het bestuur en de 

besluiten brengen we opnieuw dicht bij de West-Vlaming. De eerste beleidsdoelstelling ‘West-Vlaanderen 



is een top-attractieve regio’ omvat alles waar we voor staan. Want, onze provincie is attractief om te 

wonen, te leven, te werken, te consumeren, maar ook om naartoe te komen. 

 

Met bijna 32 miljoen overnachtingen en bijna 29 miljoen dagjestoeristen valt het niet te miskennen dat 

West-Vlaanderen ‘hot’ is. Mensen willen naar onze provincie komen, want hier valt altijd wat te beleven. 

Iedere schakel binnen de provinciale werking zorgt er dan ook voor dat West-Vlaanderen blijft 

aanspreken, blijft bekoren. West-Vlaanderen zal blijven inspireren en daarbij moet dé West-Vlaming en 

de vele miljoenen bezoekers centraal worden geplaatst. We blijven vernieuwend, duurzaam maar 

bovenal kwaliteitsvol: wat we doen, moeten we goed doen.  

 

Dé West-Vlaming is volgens de clichés een noeste werker die steeds ‘voort doet’ en kan genieten van het 

goede en mooie leven. Op deze identiteit mogen we met recht en reden fier zijn. We creëren de ruimte 

om noest voort te werken maar we genieten des te meer van het goede leven. De 4 top-regio’s in onze 

top-attractieve provincie hebben dan ook alles in petto om aan iedereens wensen te voldoen. De verdere 

bestendiging hiervan de komende jaren kunnen we dan ook enkel en alleen maar toejuichen. 

 

Collega’s, 

 

Tijdens deze budgetbesprekingen heeft onze Open Vld-fractie met doelgerichte vragen actief 

deelgenomen aan het debat. Als constructieve coalitiepartner geven wij met heel veel enthousiasme 

straks groen licht aan dit meerjarenplan. Er zijn uiteraard enkele accenten die wij willen leggen op het 

beleid van de komende jaren, deze bouwen verder op dit meerjarenplan. Enkele speerpunten: 

 

1. “ Wat we doen, doen we goed en dat moet veel meer in de kijker geplaatst worden “ 

De provincie speelt zeker en vast haar rol en zal dit in de toekomst blijven doen. Dit huis staat erom 

gekend degelijk en kwalitatief werk af te leveren. De diensten hebben elk in hun eigen domein heel wat 

expertise in huis. We moeten daar meer durven mee naar buiten komen, tonen wat we doen. Want wat 

we doen, doen we goed. Als we willen inzetten op ‘Meer West-Vlaanderen’, begint dat bij de provincie, de 

diensten en deze provincieraad zelf. 

 

2. “ KMO-provincie bij uitstek verder versterken “ 

West-Vlaanderen is en blijft dé KMO-provincie bij uitstek. Daarbij creëren we ruimte om te ondernemen. 

Fysiek, vanuit de ruimtelijke planning willen we bedrijvigheid op een doordachte manier stimuleren. Maar 

ook met verschillende stimulansen. De vrijstelling van belasting voor student-ondernemers is alvast een 

goed begin. De sterke West-Vlaamse economie moeten we koesteren en blijvend op inzetten. 

 

3. “ Landbouw, water en droogtebeheer blijven ultrabelangrijk “ 

De afgelopen zomers kreeg onze provincie heel wat droogte te verduren. Het water- en droogtebeheer 

zal de komende jaren enkel aan belang winnen en daar moeten we dan ook bijzonder veel aandacht voor 

hebben. Dit gaat hand in hand met de landbouwsector, landbouwer zijn partners die we nog veel meer 

moeten betrekken, ondersteunen en promoten.  

 

4. “ Kwalitatieve provinciale domeinen “ 

Ons standpunt is steeds duidelijk geweest, we willen niet inzetten op méér provinciale domeinen maar 

wel op kwalitatieve provinciale domeinen. Onze fractie is verheugd dat de deputatie deze lijn volgt en 

volop zal inzetten op kwaliteitsvolle invullingen van de domeinen. De domeinen, verspreidt over het 

grondgebied, zijn de groene longen van onze provincie, daarnaast zorgen ze ook voor heel wat 

ontspanningsmogelijkheden. We willen niet meer, niet minder, maar nog beter. Daar gaan we voor. 

 

5. “ De provincie is een onderbouwde kennispartner met een sterk dorpenbeleid “ 

Meer dan ooit tevoren is de provincie de partner van de steden en gemeenten. We zijn de link tussen het 

lokale niveau en het verre Brussel. Voor de bijna 1,2 miljoen West-Vlamingen moet onze provincie een 

thuis zijn. Dit provinciebestuur zal steden, gemeenten en dorpen moeten begeleiden om hun unieke 

karakter te behouden, om hen leefbaar te houden, om hen een thuis te laten zijn voor de inwoners. 

 

Dames en heren, ik besluit. 

 

 



Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de gedeputeerden en hun medewerkers, de griffie en 

uiteraard de provinciale diensten en agentschappen van harte en oprecht te bedanken voor het vele werk 

dat geleverd is geweest om dit meerjarenplan te kunnen realiseren. 

 

 

Nadat we dit Meerjarenplan en het bijbehorend budget hebben goedgekeurd kunnen we aan de slag om 

verder te blijven investeren in West-Vlaanderen. We gaan 5 boeiende jaren tegemoet. 5 jaren waarin we 

ons als provincie kunnen tonen aan de West-Vlaming, maar ook aan Vlaanderen. Bij de vorming van de 

Vlaamse Regering hing de toekomst van de provincies aan een zijden draad, daar zijn al genoeg woorden 

over gezegd. Vandaag reik ik de hand aan iedereen in deze provincieraad om de komende jaren vol 

enthousiasme, vol dynamiek, vol goesting te tonen dat deze prachtige provincie ‘supernuttig’ is.  

 

 

De heer Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter, brengt de repliek van de N-VA-fractie: 

 

Geachte voorzitter en collega’s, 

 

Elk jaar opnieuw moet ik openen dat het ook dit jaar weer een uitzonderlijke begroting was. De ene keer 

was het omdat het een technische begroting was door het einde van de bestuursperiode, een andere 

keer omdat er bevoegdheden waren weggevallen, de interne staatshervorming, … noem maar op. Deze 

keer kunnen we dit meerjarenplan ook wel atypisch noemen. Zij het dan deze keer door de vorm. Alle 

acties zijn prioritair en dat is een goede zaak. Wat we echter heel wat minder normaal vonden, was de 

informatie die we kregen bij de acties. Niet dat de diensten hun werk niet hebben gedaan, waarvoor wij 

hen uitdrukkelijk danken, maar eerder omdat de deputatie blijkbaar beslist heeft om de informatie in het 

eerste boekdeel zo summier mogelijk te houden. Met alle gevolgen van dien…. Onze fractie boog zich een 

eerste keer over het meerjarenplan op 7 november. Ongeveer een maand geleden dus. We konden 

echter alleen maar vaststellen dat we zowat bij elke actie moesten vragen om meer informatie. Een 

moeilijke manier van werken, want de antwoorden op onze schriftelijke vragen kwamen er na de 

commissievergaderingen. Zodoende konden we ook minder gerichte vragen stellen op de commissies. Op 

onze tientallen vragen werd er door drie van de vier gedeputeerden uitvoerig schriftelijk geantwoord. Dat 

het nu juist de gedeputeerde van financiën was die dit niet nodig achtte, vonden wij toch wel vreemd. 

Als gedeputeerde de Bethune dacht van alle vragen te hebben beantwoord tijdens de commissies -iets 

wat ik heel sterk durf te betwijfelen-, konden wij dit alvast niet terug vinden in de verslagen. Op die 

manier probeert men natuurlijk de oppositie onwetend te houden en misschien heeft dit wel zijn reden. 

De schriftelijke antwoorden ontvingen we vier dagen voor de eerste plenaire bespreking. Voor niet-

beroepspolitici is het dan wel heel kort dag om je vragen, tussenkomsten en politieke standpunten te 

bepalen. 

In de acties konden we voortdurend lezen dat de provincie een voorbeeldfunctie had, dat de provincie 

top moest zijn, een gedreven kennispartner voor de gemeenten, … Wel we kunnen alvast beginnen met 

de cijfers van het meerjarenplan in detail weer te geven zodat de gemeenten dit voorbeeld dan kunnen 

overnemen. 

Inhoudelijk dan was er voor mij één grote constante. Hoeveel keren hebben we in deze raad niet moeten 

horen dat de deputatie dit of dat nog niet wist, dat dit later zou bepaald worden, dat het nog moest 

ingevuld worden, dat men dit wel zou zien, … Jullie hebben een jaar de tijd gehad om een 

meerjarenplanning op te stellen. Wij vinden het dan ook onzorgvuldig om nog met zo veel losse eindjes 

te zitten. In het Vlaams Parlement, waar sommigen van jullie graag naar verwijzen (of moet ik 

Antwerpen zeggen om mee te zijn met een toch wel afgezaagde trend) schreeuwde de oppositie moord 

en brand omdat de begroting er niet was 14 dagen na de installatie. En voor alle duidelijkheid: het gaat 

niet over kleine bedragen. Eén miljoen euro voor een educatief centrum in midden West-Vlaanderen, 

maar men weet nog niet hoe men het gaat invullen. Eén miljoen euro voor de kleinstedelijke gebieden. 

Ook hier weet men nog niet wat met dit geld zal gebeuren. De redenering is even simpel als kinderlijk. 

De provincie gaat inzetten op de dorpen en Vlaanderen zorgt voor de centrumsteden. De kleinstedelijke 

gebieden krijgen niets en dus gaat de provincie dit ook nog eens subsidiëren. Zo kunnen we nog wel een 

tijdje doorgaan, maar met deze twee voorbeelden spreken we dus al over 2 miljoen euro waarvan men 

nog niet weet hoe of wat. 

Hoewel we hier verschillende uren hebben moeten zitten tijdens de besprekingen waren mijn 

fractiegenoten soms wel blij dat ze zaten toen ze bepaalde voorstellen moesten aanhoren. Ik haal er toch 

wel enkele markante feiten uit. 



Laat ons beginnen met de positieve zaken, want laat ons duidelijk zijn, die zijn er ook wel degelijk. 

Dat de provincie de waterlopen zeer goed onderhoudt, hebben we al meermaals in deze raad gezegd. 

De budgetten en de investeringen die voorzien zijn, doen ons alvast het beste vermoeden voor de 

komende zes jaar. Als N-VA-fractie hechten ook wij daar zeer veel belang aan. Met de 

klimaatverandering zal het alvast geen gemakkelijke klus worden om de West-Vlaming droge voeten te 

geven of te maken dat er genoeg water is tijdens droogteperiodes. Deze investeringen kunnen dan ook 

op onze goedkeuring rekenen.  

Ook de ingeslagen weg voor het fietsbeleid is volgens ons de juiste weg. Zoals iedereen kunnen we tal 

van voordelen opsommen om de fiets te nemen. De nodige provinciale ondersteuning zal er voor zorgen 

dat we geen excuses meer hebben om de fiets op stal te laten. De gedeputeerde hengelde uitdrukkelijk 

naar onze steun. Binnen het kader van dit voorgestelde budget mag hij daar ook op rekenen. Of we 

daarmee het volledige meerjarenplan zullen goedkeuren is natuurlijk een andere vraag. 

Landbouw neemt zeker een prominente plaats in dit meerjarenplan. De inleiding over landbouw van de 

gedeputeerde duurde langer dan zijn algemene beleidstekst. Inagro als onderzoekscentrum heeft naam 

en faam verkregen van iedereen uit de sector. Dit zou inderdaad niet mogelijk geweest zijn zonder de 

steun van de provincie. Of de dakserre een voorwerp van onderzoek dan wel een prestigeproject zal 

worden, valt nog te bezien. Het mag wel al duidelijk zijn dat de investeringen enorm zijn. Ook zijn er tal 

van andere acties die ten behoeve zijn van de landbouw. We kunnen daar alvast uit afleiden dat 

gedeputeerde Naeyaert zeker de pen heeft vastgehouden bij het schrijven van dit meerjarenplan (of toch 

een deel er van). Soms durft men wel ook eens te ver gaan in het geven van subsidies. Zo voorziet men 

ook een bedrag van € 20 000 voor startende landbouwers. Op zich is daar niets mis mee, maar waarom 

spitst men zich enkel toe op de landbouwers. Er zijn nog heel wat andere sectoren waar er ook een hoge 

nood is aan een gelijkaardige ondersteuning. 

Zo komen we dan toch geleidelijk tot de zaken waar we toch wel bedenkingen bij hebben. Zaken 

waarvan we ons afvragen of de West-Vlaamse belastingbetaler dezelfde keuzes zou maken. 

Zo hebben we deze legislatuur opnieuw een prestigeproject. De aankoop van het Provinciaal Hof door 

de provincie is in de vorige bestuursperiode gebeurd. Waarschijnlijk had de huidige burgemeester van 

Brugge, die toen nog in deze raad vertoefde daar wel een hand in. Een prestigieus gebouw aankopen is 

één zaak, een deftige invulling er aan geven is een andere. Dat is nog wel gebleken bij de aankoop van 

gebouwen, denk we maar aan kasteel d’ Aertrycke in Torhout. Nu zal men van het Provinciaal Hof hét 

informatiecentrum maken van deze provincie. Het moet als het ware een provinciale thuis worden voor 

elke West-Vlaming. Ook wil de deputatie een MICE-centrum uitbouwen. De huidige tendens in de MICE-

wereld is echter dat men de rand van de steden hiervoor opzoekt zodat de bezoekers deze plaats 

gemakkelijk kunnen bereiken en eveneens voldoende ruimte hebben om hun wagen te parkeren. Voor 

het Provinciaal Hof zijn dit al moeilijke voorwaarden. Het Provinciaal Hof als toeristisch informatiepunt 

gaat ook haar doel voorbij. De West-Vlamingen die Brugge bezoeken gaan ons inziens niet nog eens vlug 

binnenlopen om nog wat informatie te verzamelen. Ook de buitenlandse toerist weet al perfect wat hij of 

zij zal bezoeken vooraleer men naar Brugge komt. Maar het blijft wel een prestigeproject van 7,7 miljoen 

euro om te beginnen. Dat de uiteindelijke kostprijs veel hoger zal liggen, zal waarschijnlijk niemand 

verbazen. Initieel werden de kosten geraamd op 1,5 miljoen euro. De gedeputeerde moet terugdenken 

aan de films van Harry Potter als hij in het Provinciaal Hof is, maar ik denk dat hij ook toverkunsten zal 

kunnen gebruiken om constant genoeg budget te hebben voor dit historisch gebouw. 

Wat communicatie betreft wordt er ook op geen euro meer of minder gekeken. Gedeputeerde Naeyaert 

gaf tijdens zijn uitzetting te kennen dat hij minder de provincie wou in de kijker zetten. Maar bijna in 

dezelfde zin geeft hij ook aan dat hij het magazine Preus wil verderzetten. De evaluatie moet wel nog 

gebeuren en toeval of niet, zo hebben we gezien dat we deze maand nog de evaluatie krijgen 

voorgeschoteld. Dit belet niet dat we nu al dit budget moeten goedkeuren niettegenstaande we nog geen 

evaluatie gezien hebben. Eén uitgave van Preus kost € 165 000. Er zijn drie uitgaven voorzien per jaar. 

Dat maakt dus jaarlijks een som van bijna € 500 000. Met een half miljoen euro zou je al heel wat West-

Vlamingen op een andere manier kunnen helpen. Hoe de leescijfers zijn, gaan we misschien in de 

evaluatie horen, maar de score bij de mensen waar ik een ad hoc bevraging deed, doet alvast niet veel 

goeds vermoeden. 

In het verlengde hiervan hebben wij zeker onze bedenkingen bij de samenwerking met de regionale 

zender. Maanden terug heb ik dit reeds aangekaart en toen zei gedeputeerde Naeyaert dat men een 

vergadering had belegd met WTV/Focus. Vorige week vernamen wij dat de vergadering nog maar pas 

doorgegaan was. Ook hier ontbreekt de sense of urgency. Onze fractie heeft er altijd van uit gegaan dat 

de pers wel zal schrijven of beelden zal uitzenden als er genoeg nieuws te rapen valt. Daarvoor hoeft 

men de pers niet te betalen. Daarnaast is er ook nog het programma ‘Het Provinciaal Domein’. We 



vragen ons echt af wie hier naar kijkt. Maar ook hier zullen we in de commissie horen hoe dit allemaal in 

elkaar steekt en ook weer hier moeten we al een budget goedkeuren vooraleer we de evaluatie hebben 

gehad.  

Om brochures te drukken en uitnodigingen heeft de provincie ook nog eens een eigen drukkerij. In deze 

groene tijden waar de beleidsdomeinen welzijn en sport niet meer tot de provinciale bevoegdheden 

behoren, is en blijft deze drukkerij een geldverspilling. 

Met de responsabilisering voor de Autonome Provincie Bedrijven hebben we toch ook wat moeite. De 

provincie gaat nu ook op vlak van investeringen een soort dotatie doen in de vorm van afbetalen van 

annuïteiten. Hoewel men in dit huis altijd een protectionistisch gedrag had als het aankwam op 

bevoegdheden, zal men nu de omgekeerde beweging doen. We twijfelen er niet aan dat zowel Westtoer, 

Inagro en de POM een goede werking hebben. Maar op die manier wordt de provincieraad buitenspel 

gezet. Wij gaan onze controlerende rol niet meer kunnen spelen. En ja, er zit van iedere fractie een 

vertegenwoordiger in de raad van bestuur, maar dit is zeker niet hetzelfde. 

Voor Het Zwin heeft de gedeputeerde gezegd dat hij de break-even fetisj van zijn voorganger loslaat. 

Waarvan akte dus. In cijfers kunnen we echter wel nog ontwarren dat men toch nog dicht bij deze break-

even wil komen. We gaan dit maar interpreteren als het onbaatzuchtig streven naar optimalisering. Maar 

wat mij toch wel stoorde tijdens dit debat hierover waren de uitspraken van de gedeputeerde als wou hij 

een zeker schuldgevoel leggen bij de oppositie, meer bepaald bij onze fractie. Zo stelde hij dat er plots 

wel eens minder volk naar het Zwin zou kunnen komen als wij maar blijven doorgaan met deze 

negatieve berichtgeving. Daarom wil ik hier nog eens klaar en duidelijk stellen dat niet wij dit break-even 

hadden gevraagd, maar als uw voorganger zich daar kost wat kost wilde aanhouden, dan is het onze 

taak als oppositie om hem hierop te wijzen. En het is niet omdat er een andere legislatuur is dat 

daarmee al fouten uit het verleden zijn weggeveegd. Het blijft nog altijd dezelfde meerderheid. 

De medaille voor markantste passage tijdens deze bespreken gaat ongetwijfeld naar gedeputeerde de 

Bethune. Zijn visie over wonen was op zijn zachtst uitgedrukt verbazingwekkend. Vooreerst was er zijn 

uitleg rond het causaal verband tussen hoge huurprijzen en de braindrain. Volgens de gedeputeerde zijn 

vele jonge gezinnen aangewezen op de huurwoningen. Dit zou dan de reden zijn waarom men dan ook 

verhuist. Ik vraag mij dan gewoon eventjes af naar waar men verhuist? Dus de jongeren gaan studeren 

in Leuven, Gent, Brussel of godbetert in Antwerpen. Na hun studies willen ze dan terug hier wonen, maar 

door de hoge huurprijzen trekken ze terug naar hun studeerstad. Ik kan mij toch niet van de indruk 

ontdoen dat het in de steden veel duurder zal zijn. Maar bon, daar moesten we het mee doen. Hopelijk 

zijn de andere investeringen gestoeld op meer onderbouwde redeneringen. 

Maar dit was nog niet alles voor deze nieuw verworven bevoegdheid van de gedeputeerde. Hij wil zich 

ook gooien op de verhuurmarkt. De sociale verhuurkantoren moeten, in opdracht van Vlaanderen, een 

welomschreven taak uitvoeren. Zo moeten zij voor personen met een beperkt inkomen helpen aan een 

huurwoning zodat deze personen ook een menswaardig onderkomen hebben. Gedeputeerde de Bethune 

wil nu het segment dat zich net boven dit inkomensplafond bevindt, ook voorzien van een goedkope 

huurwoning. Op zich hebben wij daar niets op tegen, maar hij wil daarmee naar de privémarkt stappen. 

De sociale verhuurkantoren voelen nattigheid en wensen deze concurrentie helemaal niet. Want u kan 

het zich al voorstellen dat een privé-eigenaar liever zijn of haar woning verhuurt aan iemand van een 

hogere inkomensklasse. Dat zou dus betekenen dat het immokantoor de Bethune wegloopt met de 

mooiere verhuurwoningen en dat de sociale verhuurkantoren moeite hebben om nog uberhaupt 

verhuurwoningen te kunnen aanbieden. Hoewel de gedeputeerde hier zegt dat hij geen concurrentie wil, 

is het net dat wat hij gaat doen. 

En om in de immosfeer te blijven had dezelfde deputé nog een geniaal plan. Hij had namelijk gemerkt 

dat er geen winkels niet meer zijn in de kleine dorpen en daar zou hij eens verandering in brengen. In 

een eerste reactie, nog voor de besprekingen, zei hij voor radio 2 dat hij zou winkelpanden opkopen en 

die dan goedkoop verhuren aan een beginnende zelfstandige. Om het zacht uit te drukken was zijn 

coalitiepartner Open VLD “not amused…”. En na een goed gesprek, zoals dat dan heet, zwakte Jean de 

Bethune zijn standpunt wat af, maar zo blijft hij beweren: “als het echt nodig is, dan kopen we het toch’. 

Echt goed doordacht kunnen wij dit plan niet noemen. Wat zal de gedeputeerde doen als de zaak failliet 

gaat en het pand leeg staat, wat gaat hij doen als er plots nog een andere bakker in het dorp komt, wat 

gaat hij doen als het doel van de winkel wijzigt, … Nog heel wat vragen dus die onbeantwoord blijven. Er 

zijn nochtans andere mogelijkheden om dit te stimuleren in kleine dorpen. Denken we maar via 

ruimtelijke planning, subsidies, begeleiding, …. Neen gedeputeerde, dit voorstel zien wij liever in de 

prullenmand verdwijnen. 

Dinsdag hadden we dan nog de discussie over de 40 bijkomende personeelsleden. Dit bleken dan 

uiteindelijk 27,5 VTE’s te worden. Weliswaar van een hoog niveau, laat ons maar zeggen niveau A. De 



gedeputeerde zei dat de kosten hiervoor waren ingeschreven in het meerjarenplan. Na de zitting kregen 

we de berekeningstabel. Daaruit kunnen we alleen maar besluiten dat er over zes jaar hiervoor een 

gecumuleerd bedrag van bijna 25 miljoen euro nodig is. Niettegenstaande er heel wat bevoegdheden 

weg zijn bij de provincie, zal met toch opnieuw meer werknemers aanvaarden. De trend die werd ingezet 

onder de vorige deputatie wordt hiermee dus definitief een halt toegeroepen. 

Het hoeft jullie niet te verbazen dat deze meerjarenplanning onze voorkeur niet kan wegdragen. We 

hebben veel onafgewerkte zaken mogen vernemen, veel budgetten gezien waarvan men de juiste 

invulling nog niet kent en we moeten hier veel zaken goedkeuren waarvan we pas de definitieve versie of 

een evaluatie, later zullen krijgen. Na een jaar voorbereiden mogen we toch verwachten dat we een 

meer gedetailleerde meerjarenplanning in onze handen kregen. 

Gedeputeerde Naeyaert zei dat er vroeger wat te veel op de provincie zelf werd gefocust, maar na deze 

debatten hoor ik niet zo veel verandering. De eigen navelstaarderij is nooit ver af. Dit kon je bv nog eens 

duidelijk horen bij de IKVW waarin de gedeputeerde zei dat de provincie wel nog geld geeft, maar niet 

meer in de RvB mag zetelen. Zo zijn er tal van subsidies die gegeven worden in andere organisaties, 

maar dan vindt men dit niet zo erg. De navelstaarderij is terug te vinden in de exuberante kosten voor 

het magazine Preus, voor de regionale zenders, voor het Provinciaal Hof en ga zo maar door. 

Tijdens de besprekingen heb ik gemerkt dat er meer volk van de kabinetten aanwezig is, dat we maar 

met de helft van de provincieraadsleden zijn, dat er maar 4 gedeputeerden meer zijn, maar dat de 

besprekingen toch langer duurder. Is het omdat de cijfers niet duidelijk waren of omdat er veel gerichte 

vragen waren… Een evaluatie zal het ooit ongetwijfeld duidelijk maken. 

We kunnen enkel maar vaststellen dat de provincie minder bevoegdheden heeft, maar dat het aantal 

personeelsleden terug omhoog gaat en de belastingen dalen dan weer niet. 

Het is alvast niet deze weg die de N-VA wil ingaan met de grondgebonden bevoegdheden. Bijgevolg 

zullen wij dit meerjarenplan niet goedkeuren. 

Dank voor jullie aandacht! 

 

Fractievoorzitter Kristof Pillaert 

 

 

Mevrouw Els Kindt,  CD&V-fractievoorzitter, brengt de repliek van de N-VA-fractie: 

 

Collega’s, 

Meer West-Vlaanderen 

Onze fractie gaat de uitdaging aan. We sluiten ons graag aan bij de beleidsverklaring van eerste 

gedeputeerde Bart Naeyaert voor MEER WEST-VLAANDEREN. 

De ambitie om MEER WEST-VLAANDEREN vinden we terug als een rode draad in het meerjarenplan. 

Sterke financiën en deskundig personeel zijn twee sterke fundamenten voor de uitbouw van het 

provinciale beleid. 

Financien 

246 milj investeringen is ambitieus, waarvan de helft met eigen middelen gefinancierd wordt waardoor 

de uitstaande schuld onder controle wordt gehouden. 

Geen belastingverhoging gedurende deze legislatuur integendeel invoering van sociale correcties en geen 

bedrijfsbelasting voor student-starters. 

En op het einde van de rit nog een deftig overschot om het volgende meerjarenplan mee aan te vatten. 

Personeel 

Zonder vakkundig personeel kan je moeilijk je ambities verwezenlijken. Na een periode van onzekerheid 

over het verder bestaan van de provincies is de periode aangebroken om de juiste man of vrouw aan te 

werven op de juiste plaats. 

Het personeelsbehoeftenplan is een belangrijke instrument om het personeelsbestand per dienst te 

optimaliseren.   

 

 

 

Beste collega’s 

Over naar de gedeputeerden 

1/ we hadden het niet in hem gezien maar onze eerste gedeputeerde, Bart Naeyaert, is vanaf nude 

festivaldeputé. 

Futureproof en het provinciaal hof als vlaggenschip zorgen zeker voor MEER WEST-VLAANDEREN 



West-Vlaanderen is de landbouwprovincie bij uitstek en dit wordt helemaal duidelijk in de ambitieuze 

doelstellingen van Inagro en het provinciale landbouw- en visserijbeleid.  

Agrotopia het paradepaardje in Midden W-Vl.  

West-Vlaanderen is de enige provincie die aan de Noordzee grenst. …. 

Het integraal waterbeleid zorgt voor ernstige denkoefeningen, enerzijds kampen we met een tekort en 

anderzijds de wateroverlast.  

Inzake platteland verheugt ons de keuze om een sterk dorpenbeleid uit te bouwen ten zeerste. 

2/ Gedeputeerde de Bethune, de vastgoedmakelaar die nieuw leven in de kleinhandel wil blazen door het 

aankopen van panden alleen als het echt, echt, echt nodig is.  

De gedeputeerde schotelde ons 7 problemen, vragen voor maar onmiddellijk met gepaste oplossing: een 

realistisch oog op de brexit, voorstel tot aanpak van de kleinhandel, gepaste opleidingen om werknemers 

de nodige en gepaste expertise aan te leren om werkloosheid tegen te gaan, … 

Niet allerminst schotelde de gedeputeerde ons een transparant meerjarenplan voor en samen met de 

andere gedeputeerden ging de heer de Béthune geen enkele vraag uit de weg of verwees geen enkele 

door naar de commissie. 

3/ Mevrouw Lahaye-Batteu de gedeputeerde van vakantie in eigen land, in eigen provincie 

Het verheugt ons te horen dat je onder de indruk bent van de rijkdom die W-VL op toeristisch vlak in 

zich heeft. 

Westtoer is een stevig agentschap die inzet op de verschillende regio’s, die elk hun eigen identiteit en 

dynamiek kennen. We pleiten om hierop verder in te zetten en dit te versterken. 

Wat onderwijs betreft onthouden we vooral de wil om de link tussen onderwijs en de arbeidsmarkt  te 

versterken. Dit is volgens ons de cruciale factor als we de brain drain willen tegengaan. 

Over de uitdaging personeel vragen we aan u mevrouw om ons zeker verder te betrekken bij de opmaak 

van het personeelsbehoeftenplan en de uitrol ervan. 

4/ Gedeputeerde Vanlerberghe, de gedeputeerde die nog nooit zoveel buitenkwam maar we vragen ons 

wel af of het te voet of met de fiets was, of zijn we nu net iets te enthousiast 

Vanuit onze fractie zijn we opgetogen dat u het beleid van gedeputeerde Decorte inzake de 

provinciedomeinen verderzet. De Gavers en Bergelen worden uitgebreid. Mooi voorbeeld van hoe 

opportuniteiten vanuit het verleden worden verdergezet. 

We sturen u graag op pad met de fiets om het bovenlokaal netwerk voor functioneel fietsverkeer te 

herbekijken en de ontbrekende fietssnelwegen te realiseren. 

Het idee om rond klimaat partnerschap met de lokale besturen aan te gaan juichen we toe. 

 

Beste collega’s 

Als je het onze fractie vraagt, het is een stevig meerjarenplan. En ja, we zien het volledig zitten om deze 

legislatuur mee te werken aan MEER WEST-VLAANDEREN 

We zijn er klaar voor. 

Dankjewel voor de voorbije dagen, voor de boeiende uiteenzettingen, aan de gedeputeerden, 

administratie, griffie en financiële cel. 

Het was een huzarenstuk in eerder onbekende context maar jullie leverden schitterend werk. 

Na een legislatuur van afslanken en onzekerheid hebben we onze menu terug zelf kunnen samenstellen 

met hier en daar een dessertje als kers op de taart! 

Meer West-Vlaanderen, West-Vlaanderen is van ons, we moeten er allemaal samen voor gaan, de 

vooropgestelde ambities waarmaken, we zijn dit aan onze Westvlamingen verschuldigd. 

Laten we samen werken voor deze top-attractieve, ondernemende regio die duurzaam ontwikkelt. West-

Vlaanderen is de internationale speler, planner en inrichter van de fysieke ruimte en dit op een efficiënte 

manier. 

 

 

Els Kindt  

 

 

De voorzitter deelt mee dat al die tussenkomsten niet onbeantwoord kunnen blijven, vandaar dat hij 

graag het woord geeft aan de eerste gedeputeerde, de heer Bart Naeyaert.  

 

 

 

Repliek van de deputatie door de eerste gedeputeerde Bart Naeyaert 



 

Hij richt zich naar iedereen die hier een aantal dagen heeft doorgebracht. Eveneens naar de heer 

gedeputeerde van financiën.  

De taak is bijna volbracht. De middelen zijn bijna toegewezen. Je mag het loslaten. Ze zijn weg om te 

besteden aan mooie dingen. Bedankt voor de grote inzet om dit meerjarenplan financieel in goede banen 

te leiden. Uiteraard ook dank aan de financieel beheerder en zijn diensten. Het is een hele kluif om dit 

voor mekaar te krijgen. Ook de griffier en zijn diensten wil hij bedanken. Alle collega’s uit de deputatie, 

de leden van de provincieraad, alle mensen van de kabinetten en uit de diensten. Hij wil hen allen 

bedanken want op het einde van een betoog kan men een mens wel eens iemand vergeten. Daarom doet 

hij het nu, voor het geleidelijk tot stand laten komen van deze meerjarenplan. Het was soms zweten om 

het voor elkaar te krijgen.  

Over de vormgeving kan wellicht het een en ander worden gezegd. Hier kan ook het een en ander 

worden bijgestuurd. Hij wil ook iedereen bedanken voor de constructieve debatten die hierover werden 

gevoerd gedurende heel veel uren. Hij moet erkennen dat hij er zelfs van genoten heeft. Hij vond het 

boeiend. 

We kunnen zeggen dat er inderaad minder gedeputeerden en minder raadsleden zijn maar niet minder 

enthousiasme om in debat te treden, om samen te zoeken waar het meerjarenplan goed is en waar 

minder goed. De debatten waren goed en heel constructief. Als hij een raad van bestuur voorzit, zegt hij 

altijd samen zijn we één verstand. Dat geldt ook voor een provincieraad.  

We luisteren naar elkaar, we leren van elkaar. We geven het niet altijd toe maar we sturen ook een 

stukje bij over zaken die gezegd worden. Daarvoor dank.  

Hij gelooft ook in deze organisatie, in deze provincie. Het is enerzijds een organisatie, een politiek orgaan 

die dicht bij de mensen staat maar toch een beetje meer afstand kan houden dan gemeenten. Ze kunnen 

meer zien. Het is een democratische instelling, het is kwetsbaar, het is onderhevig aan kritiek. Er kan 

hier kritiek worden gegeven op alles wat er gezegd wordt. Dat is goed, het debat kan worden gevoerd. 

Als men een puur ambtelijke vertegenwoordiging heeft, heb je een heel andere dynamiek.  

 

Hij gelooft in deze democratie, op provinciaal niveau georganiseerd, het debat moeten we niet 

reduceren. Hij vindt het goed dat dit ten volle werd gevoerd. De voorzitter heeft dit goed geleid en 

begeleid op een manier waarvoor men respect heeft, waarvoor dank!  

 

Een debat is communicatie over wat een meerjarenplan moet zijn. Communicatie moet je niet alleen 

intern doen, niet alleen met de mensen die hier werken. Men moet dit ook naar buiten doen. Die 

communicatie is cruciaal omdat  de mensen moeten weten wat we doen en wat we niet doen, waarom 

we het doen. 

Men moet dichtbij de mensen in West-Vlaanderen zijn.  

 

Een organisatie moet vertellen wat ze doet, ze moet dichtbij de mensen zijn, moet tonen welke kansen 

ze geven met de verschillende troeven die ze heeft, met de verschillende instrumenten. We moeten 

tonen wat de realisaties zijn. Men moet vooral tonen wat we kunnen betekenen voor de burgers.  

 

Hoe moet men communiceren? Wat zouden we nog kunnen doen, geen TV, geen gedrukte tijdschriften, 

het enige dat nog over mag blijven is facebook digitaal. Dat is geen gezonde mix van communicatie. 

 

We moeten een mix maken van verschillende communicatie instrumenten. We gaan dit ook doen in de 

toekomst.  

 

De periode van ze willen ons afschaffen, dit ligt achter ons. Neen, we bestaan, we moeten offensief 

communcatiebeleid voeren. Hij bedoelt niet een aanvallend communicatiebeleid maar een offensief, in de 

zin van het aanbieden nl. tonen wat we te bieden hebben. We hebben heel veel te bieden met de 

provincie West-Vlaanderen.  Dat is de kern van ons communicatiebeleid, nl. tonen hoe de kansen liggen 

voor de Westvlamingen maar ook buiten West-Vlaanderen als het gaat over toeristen.  

 

Het provinciaal hof is een icoon op de markt van Brugge, die door ons is gekocht, een gebouw dat 

eigenlijk altijd door de provincie is gebruikt waarmee we een stuk erfgoed restaureren en terug publiek 

tonen aan de mensen en een meerwaarde geven door te tonen wat er allemaal in West-Vlaanderen te 

zien is, te beleven valt nu en in de toekomst.  We geloven ook in dat instrument dat we gebruiken voor 

de toekomst. 



Het meerjarenplan is rijk aan investeringen en infrastructuur en aan mensen.  Het is een manier om via 

financiële middelen, subsidies, een aantal nieuwe kansen bieden bv. aan gemeenten om rond klimaat te 

werken. Er wordt ook heel sterk geïnvesteerd in ondersteuning van advisering en begeleiding. Het is 

geen statisch plan, een aantal zaken moeten verder worden uitgewerkt. Er zullen ongetwijfeld in de 

periode van de meerjarenplanning oppurtiniteiten naar voor komen. Er zullen ook nieuwe middelen 

komen die nog niet voorzien werden. De zaken gaan vlugger, andere zaken gaan trager, er kunnen 

nieuwe hindernissen zijn om zaken te realiseren. Een meerjarenplanning is een start, dit is een goede 

start om aan het werk te gaan of verder te doen.  

 

We hebben personeel nodig om dit te doen. In het kader van de interne staatshervorming hebben we 

aan afbouw van personeel gedaan, mensen overgedragen naar Vlaanderen. Iedereen is ervan overtuigd 

dat men meer moet doen. We moeten meer inzetten rond water, droogte, mobiliteit, fietsen , meer 

kunnen inzetten rond ruimtelijke planning, omgevingsvergunningen. We beschikken momenteel niet over 

genoeg mensen om dit te kunnen doen zoals we dit wensen, ook rond landbouw. Er werd verwezen in de 

vorige provincieraad naar de rede van de gouverneur wat er allemaal nodig was rond landbouw, ook daar 

moet men meer inzetten.  

 

Ook rond dorpen, meer inzetten.  Als men dan de gepaste expertise willen gaan zoeken en binnen het 

budget doen zonder belastingsverhoging en zelfs met een aantal aanpassingen aan de reglementen rond 

belastingsvermindering, dan denkt hij dat men binnen de marge van onze financiële mogelijkheden doen 

wat iedereen eigenlijk ook vraagt naar output. In die zin is hij ervan overtuigd dat men op dat vlak de 

juiste beslissing neemt.  

 

Welke richting gaat het dan uit? 

Economie?  

Duurzaamheidsdoelstellingen:  

Geen armoede, wat is dat eigenlijk? Geen honger, het is een basisbehoefte maar het is ook economie. 

Economie is daarin een heel belangrijk argument om duurzaamheidsdoelstellingen te gaan realiseren. Wij 

met de provincie investeren heel erg in economie. Wij hebben heel sterke instrumenten om onderzoek en 

ontwikkeling te doen gericht op KMO’s, op handel, op land-en tuinbouw, op toeristische ondernemers. 

We gebruiken daarvoor meer middelen dan voorheen, voor Inagro, voor de Pom en voor Westtoer.  

 

Kennis is macht zegt men. Hij zou zeggen kennis is kracht. De manier waarom men met deze 

agentschappen ons sterker maakt, is een mooie vorm van een duurzame ontwikkeling van deze 

provincie. Men gaat ook verder investeren in de fysieke ruimte en in een topattractieve provincie door te 

plannen, in te richten en andere de mogelijkheid te geven om te plannen, zaken in te richten, te 

investeren.  

 

We gaan prachtige domeinen en groene assen maken, we hebben er al veel, we gaan nog een stukje 

uitbreiden. We gaan natuur voor de mensen maken en we gaan tegelijkertijd ontwikkeling voor de 

natuur gaan realiseren. We gaan nieuwe toeristische producten ontwikkelen in de regio. We gaan sterke 

toeristische producten handhaven zoals Beaufort. Beaufort is toeristisch strategisch een ongelooflijk 

belangrijk product voor West-Vlaanderen. De middelen zijn bij de verevening niet naar Vlaanderen 

verevend, ze zijn precies bij de provincie West-Vlaanderen behouden omdat het zo’n belangrijk project 

is. 

Ook logistiek moet deze region zo sterk mogelijk zijn uitgebouwd. We hebben een aantal troeven maar 

we zijn nog niet klaar. Logistiek kan er zeker nog wat worden gerealiseerd.  

We moeten de West-Vlaming blijven beschermen tegen overstroming. We moeten tegelijkertijd ook 

zorgen dat er voldoende water is voor de behoefte van de Westvlaamse ondernemers en de burgers.  

Ook de waterkwaliteit moet men onderweg aanpakken.  

Als je alle beleidsdoelstellingen bekijkt, gaat men heel wat aspecten tegenkomen in die doelstellingen. 

Het landschap, de open ruimte, je moet enerzijds ruimte laten voor ondernemen en wonen op het 

platteland en ondernemen in het platteland, landbouw, maar ook oog hebben voor milieu, 

maatschappelijke warden… dat evenwicht om te wonen in die open ruimte en anderzijds het milieu.  

Men moet ook een fijn maasnetwerk van fietssnelwegen inrichten voor gewone en elektrische fietsen.  

We moeten hier ook sterk op inzetten.  

Niemand zal dit betwisten.  

 



We maken ook een set van ondersteunende maatregelen voor kernversterkend en beleid rond dorpen en 

steden en gemeenten.  

Wat er juist moet gebeuren, kan men niet zomaar gaan uitzetten. Dat is nu de manier waarop gewerkt 

wordt. Samen kijken met kleinstedelijke gebieden,  samen kijken in de dorpen welke de gepaste 

instrumenten zijn om deze te versterken.  

Waar moeten we opzetten? Gaat het over wonen in het dorp, gaat het over een openbaar domein, gaat 

het over diensten, over mobiliteit … er zijn middelen om tot expertise te komen.  

 

Er is expertise aanwezig in de provincie om die zaken uit te klaren. Er zijn middelen om hierin te 

investeren, er zijn provinciale middelen, Europese middelen en Vlaamse middelen. Die samenwerking 

werkt!.  

 

Ook in het woonbeleid wordt erin gezet. Het is geen makkelijke opdracht!  

 

Het plannen, ruimtelijk, beleidsplan, we hebben de traditie om onze plannen uit te voeren.  

We werken ook participatief, dit is interessant!  

 

Duurzaamheidsdoelstelling nl. partnerschap, we werken met heel veel partners!  

Met iedere Westvlaming willen we samenwerken! 

 

Als we dit allemaal doen, zijn we duurzaam bezig!  

Men moet proberen het evenwicht te vinden tussen al die zaken.  

Er komen ook nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden.  

Ook op dat vlak evolueert duurzaamheid. 

Het meerjarenplan is goed afgewogen tussen al die verschillende doelstellingen, dit is zeker duurzaam!  

Doelstelling 13, klimaat, we zetten er ook sterk op in. We zitten ook met middelen in het klimaatfonds.. 

de werking van Inagro en de Pom enz.  

Er zijn zoveel elementen die meer zijn dan klimaatmaatregelen. 

Klimaat is een belangrijk element in ons beleid. 

 

We willen meer doen met Westvlamingen, voor Westvlamingen, samen met andere partners. 

Hij dankt de raad om dit meerjarenplan goed te keuren, om dit samen met jullie te kunnen waarmaken. 

 

 

De voorzitter deelt mee dat er wordt overgegaan naar de stemming van de budgetgebonden 

agendapunten. 

 

 

 

 

Agendapunt 11 Vaststellen van het meerjarenplan 2020-2025 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 

 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 11. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 20 ja-stemmen tegen 11 neen-stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Dumarey, Hollevoet, 
Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vandermersch, Vanlerberghe, 
Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 

 



De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, Vandenbulcke, De Poorter, Van Meirhaeghe, Coupillie, 
Vandenbrande, Bruynooghe, Buyse, De Mey en Vanbrabant. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Lodewyckx, Schotte, Tavernier en Dejaeghere. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 
EN DE GOEDKEURING VAN DE LIJST MET NOMINATIEVE SUBSIDIES 
 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

 het Provinciedecreet van 9 december 2005 en haar wijzigingen inzonderheid de artikelen 2, 42 
en 43, 148, 151 en 156, §2, derde lid, 159, §3, 175, 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede 

lid, en artikel 268, §1; 
 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en haar wijzigingen betreffende de 

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

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

 het besluit van de Provincieraad dd. 24 oktober 2019 betreffende de vaststelling van het kader 
voor de beleids- en beheerscyclus van het provinciebestuur West-Vlaanderen voor het 
meerjarenplan 2020-2025; 

 het besluit van de Provincieraad dd. 24 oktober 2019 betreffende het kader voor 

kredietbewaking voor het meerjarenplan 2020-2025; 
 het advies van het managementteam dd. 17 september 2019; 
 het voorstel van gedeputeerde Jean de Bethune; 
 het voorstel van de deputatie dd. 3 oktober 2019. 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 : 
De provincieraad keurt het meerjarenplan 2020-2025 goed. 
 
 

Art. 2 : 
De provincieraad keurt de onderstaande lijst van nominatieve subsidies goed. 
 

Begunstigde Toelichting Type Krediet 
2020 

Berekening en Advies bij Slim 
Bouwen vzw (BAS) 

Werkingstoelage voor projecten inzake duurzaam 
wonen en bouwen 

EXP 160 000,00 

Boeren op een kruispunt vzw Werkingstoelage EXP 15 000,00 

Bond Beter Leefmilieu 
Vlaanderen vzw 

Projecttoelage voor de uitvoering van projecten 
'Gemeente voor de toekomst' 

EXP 75 000,00 

Bosgroep Houtland vzw Werkingstoelage EXP 169 154,37 

Bosgroep Ijzer en Leie vzw Werkingstoelage EXP 150 127,43 

Centrum basiseducatie 
Brugge-Oostende-Westhoek 
vzw 

Projecttoelage voor OLAT (Open leren achter tralies) EXP 50 000,00 



Certificeringsautoriteit Interreg 
V 

Bijdrage aan Gemeenschappelijk Secretariaat 2 
Zeeën programma 

EXP 29 121,00 

Comité Leie-Lys FV Koninklijk 
Verbond 

Werkingstoelage EXP 1 000,00 

CRV Vlaanderen vzw Werkingstoelage EXP 8 215,00 

DGZ Vlaanderen vzw Werkingstoelage ter ondersteuning van 

varkenshouderij 

EXP 10 000,00 

DGZ Vlaanderen vzw Werkingstoelage ter ondersteuning van 
melkveehouderij 

EXP 5 000,00 

Duiktank Transfo BVBA Energietoelage duiktank EXP 20 000,00 

Erkende Islamitische 
Geloofsgemeenschap 

Assounah te Desselgem 

Investeringstoelage op basis van het door de 
provincieraad meerjarenplan (decreet erediensten 7 

mei 2004) 

INV 28 400,00 

Erkende Islamitische 
Geloofsgemeenschap 
Assounah te Desselgem 

Werkingstoelage op basiv van het door de 
provincieraad goedgekeurde meerjarenplan (decreet 
erediensten van 7 mei 2004) 

EXP 62 247,48 

Europacollege Werkingstoelage EXP 84 370,00 

European Aquaculture society Werkingstoelage EXP 1 051,00 

EV ILVO Visserijprojecten lange termijn meting EXP 15 000,00 

Expertisecentrum voor 
Gemeentesecretarissen vzw 

Werkingstoelage EXP 1 000,00 

Fokvereniging Belg. 
Warmbloedpaard FV 

Werkingstoelage EXP 2 570,00 

Fonds voor scheepsjongens Projecttoelage  EXP 40 000,00 

Gemeente Wingene Overname financiële last starterscentrum Driebeck 
Wingene 

EXP 61 000,00 

Huis van het leren - West-
Vlaanderen vzw 

Werkingstoelage EXP 210 000,00 

Inagro vzw Annuïteitentoelage (kapitaal, lening van 10 mio euro 
op 20 jaar) 

INV 500 000,00 

Inagro vzw Dakserre REO INV 1 915 777,82 

Inagro vzw Jaardotatie EXP 6 558 777,00 

Inagro vzw Jaarprogramma EXP 186 345,65 

Inagro vzw Projecttoelage Farmer Business EXP 12 490,00 

Inagro vzw Projecttoelage Watertalk EXP 6 799,00 

Inagro vzw Annuïteitentoelage (rente, lening van 10 mio euro 
op 20 jaar) 

EXP 133 350,50 

Instelling voor morele 
dienstverlening West-
Vlaanderen 

Werkingstoelage (wet dd. 21.06.2002 betreffende 
de Centrale Raad der niet-confessionele 
levensbeschouwelijke gemeenschappen van België) 

EXP 1 200 013,58 

Instituut voor Medische 
Dringende hulpverlening vzw 

Werkingstoelage EXP 110 000,00 

Interprovinciaal Proefcentrum 
Aardappelteelt PCA vzw 

Werkingstoelage EXP 5 000,00 

Katholieke hogeschool VIVES 
Zuid vzw 

Werkingstoelage Junior Techniekacademies EXP 50 000,00 

Katholieke hogeschool VIVES 
Zuid vzw 

Subsidieovereenkomst Postgraduaat Duurzame 
Ontwikkeling: buitenlandse stages 

EXP 50 000,00 



Kerkfabriek Kathedraal St. 
Salvator te Brugge 

Investeringstoelage op basis van het door de 
provincieraad goedgekeurd meerjarenplan (decreet 
erediensten 7 mei 2004) 

INV 46 000,00 

Kerkfabriek Kathedraal St. 

Salvator te Brugge 

Werkingstoelage op basis van het door de 

provincieraad goedgekeurd meerjarenplan (decreet 
erediensten 7 mei 2004) 

EXP 254 575,78 

Monumentenwacht Vlaanderen 
vzw 

Werkingstoelage voor overkoepelende werking EXP 87 000,00 

Monumentenwacht West-
Vlaanderen APB 

Werkingstoelage op basis van de 
beheersovereenkomst 

EXP 659 504,00 

NV Internationale luchthaven 
Kortrijk Wevelgem 

Werkingstoelage gelijk aan concessievergoeding EXP 18 576,13 

Oostendse visbakkers vzw Werkingstoelage EXP 1 240,00 

Orthodoxe kerkfabriek H. 
Amandus 

Investeringstoelage op basis van het door de 
provincieraad goedgekeurde meerjarenplan (decreet 
erediensten 7 mei 2004). 

INV 5 000,00 

Orthodoxe kerkfabriek H. 
Amandus 

Kortrijk/Orthodoxe kerkfabriek H. Amandus - 
werkingstoelage op basis van het door de 
provincieraad goedgekeurde meerjarenplan (decreet 
erediensten 7 mei 2004) 

EXP 39 142,92 

Orthodoxe kerkfabriek H. 
Konstantijn en Helena 

Brugge/Orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en 
Helena  - nominatieve toelage - Werkingstoelage op 
basis van  het door de provincieraad goedgekeurd 
meerjarenplan (decreet erediensten 7 mei 2004) 

EXP 27 999,98 

Orthodoxe kerkfabriek Heilige 
Johannes de Theoloog 

Investeringstoelage op basis van het door de 
provincieraad goedgekeurd meerjarenplan (decreet 
erediensten 7 mei 2004) 

INV 1 000,00 

Orthodoxe kerkfabriek Heilige 

Johannes de Theoloog 

Werkingstoelage op basis van het door de 

provincieraad goedgekeurd meerjarenplan (decreet 
erediensten 7 mei 2004) 

EXP 22 346,27 

Orthodoxe Kerkfabriek 
Heiligen Kyrillos en Methodios 

Investeringstoelage op basis van het door de 
provincieraad goedgekeurde meerjarenplan (decreet 
erediensten 7 mei 2004). 

INV 2 000,00 

Orthodoxe Kerkfabriek 
Heiligen Kyrillos en Methodios 

Werkingstoelage op basis van de door de 
provincieraad goedgekeurde meerjarenplan (decreet 
erediensten 7 mei 2004). 

EXP 17 595,76 

Orthodoxe Kerkfabriek Moeder 
Gods Troosteres 

Investeringstoelage op basis van het door de 
provincieraad goedgekeurd meerjarenplan (decreet 
erediensten 7 mei 2004) 

INV 100 000,00 

Orthodoxe Kerkfabriek Moeder 
Gods Troosteres 

Werkingstoelage op basis van het door de 
provincieraad goedgekeurd meerjarenplan (decreet 
erediensten 7 mei 2004) 

EXP 25 860,89 

Paardenkwekersbond vzw Werkingstoelage EXP 4 720,00 

Plattelandsklassen vzw Werkingstoelage EXP 3 450,00 

POM West-Vlaanderen Annuïteitentoelage (kapitaal, lening van 11 mio euro 
op 20 jaar) 

INV 550 000,00 

POM West-Vlaanderen Investeringstoelage voor Westhoek Impulsplan INV 200 000,00 

POM West-Vlaanderen Logistieke ontwikkelingen inland terminals (RTW) INV 400 000,00 

POM West-Vlaanderen Cofinanciering autonoom varen INV 40 000,00 

POM West-Vlaanderen River Terminal Wielsbeke INV 400 000,00 

POM West-Vlaanderen River Terminal Roeselare INV 1 000 000,00 

POM West-Vlaanderen Food Valley INV 900 000,00 



POM West-Vlaanderen Annuïteitentoelage (rente, lening van 11 mio euro 
op 20 jaar) 

EXP 146 685,55 

POM West-Vlaanderen Jaardotatie EXP 8 779 267,00 

POM West-Vlaanderen Jaarprogramma EXP 376 190,00 

POM West-Vlaanderen Werkingstoelage voor Westhoek Impulsplan 
(Westmobiel) 

EXP 200 000,00 

POM West-Vlaanderen Werkingstoelage voor duaal leren EXP 150 000,00 

Promovis vzw Werkingstoelage EXP 3 000,00 

Provinciaal comité NSB West-
Vlaanderen FV 

Werkingstoelage EXP 500,00 

Provinciaal onderwijs 
Vlaanderen vzw 

Bijdrage koepel EXP 29 000,00 

Provinciale landbouwkamer 
West-Vlaanderen FV 

Werkingstoelage EXP 22 360,00 

Provinciale Vereniging van 
Vleesschapenkwekers vzw  

Werkingstoelage EXP 7 951,00 

Provincie Noord-Brabant Werkingstoelage ikv Vlaams-Nederlandse Delta EXP 30 000,00 

Rederscentrale Project afval op zee EXP 10 000,00 

Regionaal landschap Houtland 
vzw 

Werkingstoelage EXP 406 882,97 

Regionaal landschap Westhoek 
vzw 

Werkingstoelage EXP 807 675,99 

RTC West-Vlaanderen vzw Werkingstoelage EXP 50 000,00 

Ryckevelde VZW Werkingstoelage EXP 36 309,57 

Scholengroep 27: Oostende Investeringstoelage voor onderhoud aan brug- en 
machinekamersimulator 

INV 2 650,00 

Secrétariat Conjoint France-
Wallonie-VLA 

Bijdrage certificeringsautoriteit Intereg V Frankrijk-
Wallonië-Vlaanderen 

EXP 124 312,11 

Steunpunt Groene Zorg vzw Werkingstoelage EXP 42 386,10 

Studio Globo vzw Werkingstoelage EXP 50 000,00 

Syntra West vzw Annuïteitentoelage (kapitaal, lening van 6 mio euro 
op 12 jaar) 

INV 500 000,00 

Syntra West vzw Werkingstoelage EXP 750 000,00 

Syntra West vzw Annuïteitentoelage (rente, lening van van 6 mio op 
12 jaar) 

EXP 133 350,53 

t Boerenlandschap vzw t Boerenlandschap vzw - nominatieve toelage - 
werkingstoelage 

EXP 4 900,00 

Toegankelijke Vlaanderen 
(Inter) 

Werkingstoelage ikv toegankelijkheid EXP 150 000,00 

Toeristische Ontsluiting West-
Vlaanderen vzw 

Werkingstoelage EXP 10 000,00 

Transfo VZW Investeringstoelage INV 100 000,00 

TUA West Werkingstoelage voor internationalisering 
hogescholen 

EXP 80 000,00 

Tuinhier West-Vlaanderen FV Werkingstoelage EXP 10 000,00 

UNIE-K VZW Annuïteitentoelage kapitaal INV 1 160 258,00 

UNIE-K VZW Annuïteitentoelage rente EXP 546 981,34 

Universiteit Gent Projecttoelage ALG - AD EXP 27 063,75 



Velt VZW Werkingstoelage EXP 10 000,00 

Vereniging voor bedreigde 
neerhofdieren vzw 

Werkingstoelage EXP 2 064,00 

Vilt vzw Werkingstoelage EXP 12 520,00 

Visgro VZW Ondersteuning visserijprojecten EXP 5 000,00 

Vlaamse Landmaatschappij NV 
(VLM) 

Middelen voor ruilverkavelingsprojecten en 
landinrichtingsprojecten 

INV 390 736,13 

Vlaamse lokale Financieel 
beheerder vzw 

Werkingstoelage EXP 1 000,00 

Vlaamse Overheid - 
Departement Landbouw 

Cofinanciering PDPO (via VLM) EXP 507 958,82 

Vlaamse Overheid - 
Departement Landbouw 

Cofinanciering Platteland plus (via VLM) EXP 301 730,71 

VLAJO Vlaamse Jonge 
Ondernemers vzw 

Werkingstoelage EXP 19 500,00 

VLIZ vzw (Vlaams instituut 

voor de zee) 

Werkingstoelage EXP 163 713,16 

Vonk APB Jaardotatie EXP 123 600,00 

VOS Gouw West-Vlaanderen 
FV 

Werkingstoelage EXP 850,00 

Vriendenkring van de gewezen 
provincieraadsleden 

Werkingstoelage EXP 5 500,00 

Vrijwillige Blankenbergse 
Zeereddingsdienst vzw 

Werkingstoelage EXP 25 000,00 

VRP VZW Vl. Vereniging 
Ruimte en Planning 

Werkingstoelage EXP 15 000,00 

VZW bisdom Brugge Investeringstoelage Bisschopshuis INV 20 000,00 

VZW Grootseminarie Investeringstoelage Grootseminarie INV 20 000,00 

Werkers vzw Werkingstoelage EXP 54 600,00 

Westhoek Holsteins vzw Werkingstoelage EXP 1 715,00 

Westtoer APB Horizon 2025 INV 500 000,00 

Westtoer APB Organisatie Beaufort INV 500 000,00 

Westtoer APB Landmarks INV 25 000,00 

Westtoer APB Picknickplan INV 50 000,00 

Westtoer APB Investeringstoelage voor kapitaal op lening 1.6 mio 
euro op 20 jaar 

INV 80 000,00 

Westtoer APB Jaardotatie EXP 7 885 992,00 

Westtoer APB Jaarprogramma EXP 364 400,00 

Westtoer APB Events EXP 115 000,00 

Westtoer APB Annuïteitentoelage (rente, lening van 1.6 mio euro 
op 20 jaar) 

EXP 21 336,00 

Westtoer APB  Project Zee van Smaak EXP 30 000,00 

West-Vlaamse maatschappij 
tot kweekbevorderen van het 
drafpaard vzw 

Werkingstoelage EXP 5 174,00 



WFIV vzw Annuïteitentoelage voor de inrichting van het 
provinciaal opleidingscentrum (kapitaal, lening van 9 
mio euro op 20 jaar) 

INV 399 118,00 

WFIV vzw Annuïteitentoelage (kapitaal, lening van 6 mio euro 

op 20 jaar) 

INV 300 000,00 

WFIV vzw Annuïteitentoelage (rente, lening van 6 mio euro op 
20 jaar) 

EXP 80 010,32 

WFIV vzw Annuïteitentoelage voor de inrichting van het 
provinciaal opleidingscentrum (rente, lening van 9 
mio euro op 20 jaar) 

EXP 138 526,84 

WFIV vzw Werkingstoelage voor het onderhoud en het 
operationeel houden van de site POV Zedelgem 

EXP 329 000,00 

WFIV vzw Ondersteunen van IKWV EXP 250 000,00 

WMF (West-Vlaamse 
Milieufederatie) VZW 

Werkingstoelage voor de organisatie van de 
jaarlijkse natuurstudiedag 

EXP 2 500,00 

WMF (West-Vlaamse 
Milieufederatie) VZW 

Werkingstoelage EXP 57 500,00 

 
 

*** 
 

 
 
Agendapunt 12 Goedkeuring verlenen aan de hernieuwing van het tariefreglement voor 
de recuperatie van kosten voor herinneringen bij niet-fiscale vorderingen 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De agendapunten 12 – 17 worden samen behandeld. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen, wenst tussen te komen op deze agendapunten. Er 
wordt een aanpassing voorzien voor gezinnen waarvan 1 persoon uit het gezin recht heeft op een 
verminderd tarief in het kader van de ziekteverzekering. Voordien was dit enkel mogelijk indien het 
gezinshoofd zich in die situatie bevond. Tijdens de vorige legislatuur kaartte gewezen provincieraadslid 
van de Groen-fractie Alex Colpaert dit aan. Dit werd ondertussen rechtgezet. Indien het gaat om het 
gezinshoofd of om een ander lid van het gezin die recht heeft op een dergelijke tegemoetkoming maakt 
dit voor het gezin in kwestie geen verschil. De gedeputeerde zei dat dit een mini-inkomst voor de 
provincie zal teweeg brengen van 585.000 euro per jaar. Dit betekent dat in het verleden 65.000 
gezinnen het volledige tarief van 42 euro betaalden in plaats van de 33 euro dat vandaag van toepassing 
is en waar ze gezien hun situatie recht op zouden hebben. Dit zal een kleine verbetering voor al deze 
gezinnen betekenen. Mevrouw Gerda Schotte dankt de deputatie hiervoor. 

 
De heer Arnold Bruynooghe, Vlaams Belang-fractie, wenst tussen te komen over de starters. Hij is blij 
dat de gedeputeerde aandacht heeft voor de starters en de studentenstarters. Zo worden jongeren 
aangemoedigd om reeds tijdens hun studies te proeven van het ondernemerschap. De heer Bruynooghe 
zou dit graag opentrekken naar andere starters, zoals werklozen die een nieuwe weg willen inslaan en 
het ondernemerschap willen uitproberen en werknemers, ambtenaren en leerkrachten die willen proeven 
van een zelfstandige activiteit in bijberoep en senioren die in bijberoep hun kennis en hun ervaring ter 
beschikking willen blijven houden van de maatschappij. Er wordt niet meteen gesproken van een 
tijdsduur wat de studenten betreft. De heer Bruynooghe gaat er van uit dat de student de 
bedrijfsbelasting kan ontwijken zolang de student, student is. De heer Bruynooghe stelt voor om hen drie 
jaar vrij te stellen. Hierbij verwijst hij naar de vrijstelling die je hebt wanneer je begint als zelfstandige 
en het voorafbetalen. Daarom pleit hij ervoor om dit alleen te doen voor natuurlijke personen en niet 

voor andere vormen zoals vennootschappen. 
 
De voorzitter geeft het woord aan gedeputeerde Jean de Bethune. De gedeputeerde zegt dat hij denkt 
dat het normaal was dat de sociale correctie doorgevoerd zou worden om voor alle gezinsleden het recht 
te openen voor een korting van 25% op de algemene provinciebelasting. Omwille van een sociale optie 
wordt dit rechtgetrokken. Het onderwerp van de starters vormt een debat ten gronde waarbij de vraag 
rijst hoe de provincie starters het best kan ondersteunen: is dat door de afschaffing van de belasting van 
100 euro op jaarbasis? De gedeputeerde vraagt of dit het verschil zal maken. Hij denkt dat 100 euro veel 



geld is voor een jongere die studeert en die daarnaast onderneemt en probeert een bedrijfje op te 
richten, maar niet voor de andere groepen die de heer Arnold Bruynooghe aanhaalde. De gedeputeerde 
neemt de suggesties mee als aandachtspunten en deelt het mee aan de cel van de POM die werkt rond 
startersbeleid. Daarnaast staan de gehanteerde methodes en technieken ook open voor de aangehaalde 
groepen, enkele voorbeelden hierbij zijn start and go en de mogelijkheid om goede bedrijfspanden ter 
beschikking te stellen voor starters. Als laatste zijn er ook mensen die uit een moeilijke situatie komen. 
Er wordt in deze doelgroep geïnvesteerd via o.m. het starterslabo. Dit gebeurt met succes, want 7 op 10 
personen die met het starterslabo een zelfstandige activiteit opbouwden in bijberoep of meteen of later 

in hoofdberoep zijn vandaag, na drie tot vier jaar, nog steeds actief. Dit bewijst dat dit ook effectief is. 
Daarom denkt de gedeputeerde dat de provincie op andere terreinen veel doeltreffender kan handelen 
om dat soort mensen echt een kans te geven om zich als zelfstandige te vestigen. De termijn voor de 
studenten vormt de termijn gedurende dewelke zij student zijn. Indien dit zou verruimd worden tot na de 
studententijd zou dit positieve discriminatie t.o.v. andere starters tot gevolg hebben. De gedeputeerde is 
er van overtuigd dat het effectiever is om in andere steunmechanismen te voorzien dan in een algemene 
vrijstelling van een best wel kleine belasting. 
 
De heer Arnold Bruynooghe, Vlaams Belang-fractie, brengt zijn repliek. Hij bevestigt dat 107 euro niet 
veel is. De vraag rijst echter wat de provincie meer kan doen op het vlak van belastingen. De heer 
Bruynooghe zegt dat de provincie verder niets meer kan doen op het vlak van belastingen. Daarnaast 
verwijst hij ook naar werklozen die willen starten met een zelfstandige activiteit. Zij hebben het in 

bepaalde gevallen moeilijker dan studenten die van thuis uit kunnen gefinancierd worden om hun 
zelfstandige activiteit uit te bouwen. De heer Bruynooghe vindt het jammer dat personen die een 
zelfstandige activiteit willen starten in dat opzicht gediscrimineerd worden wat de belasting betreft. 
 
Gedeputeerde Jean de Bethune antwoordt dat hij de voornoemde cijfers zal bezorgen en dat de heer 
Bruynooghe zal schrikken hoeveel duizenden mensen er actief zijn in bijberoep en welke budgettaire 
impact een dergelijke maatregel zal hebben. De vraag rijst of het de bedoeling is dat de doelgroep 
bestaat uit personen met een goede job die een bijberoep starten. 
 
De heer Arnold Bruynooghe, Vlaams Belang-fractie, benadrukt dat hij het vooral heeft over mensen die 
het moeilijk hebben, zoals werklozen. Hij bevestigt dat er heel wat mensen zijn die in bijberoep werken. 
Hij zegt dat het moet beperkt worden tot de beginperiode van de opstart van de onderneming. 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 12. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen tegen 11 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Schotte, Soens, Strobbe, 
Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 

 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, Vandenbulcke, De Poorter, Van Meirhaeghe, Coupillie, 
Vandenbrande, Bruynooghe, Buyse, De Mey en Vanbrabant. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT HERNIEUWEN VAN HET TARIEFREGLEMENT VOOR DE 
RECUPERATIE VAN KOSTEN VOOR HERINNERINGEN BIJ NIET-FISCALE VORDERINGEN 

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

- Het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 
taakbehartiging), en artikel 90,2° (debiteurenbeheer) 

- Het tariefreglement van 24 oktober 2013 inzake de recuperatie van kosten voor het versturen 
van herinneringen inzake niet-tijdig betaalde niet-fiscale vorderingen dat eindigt op 31 december 
2019; 

- Het aantal herinneringen die verstuurd dienen te worden naar personen die nalaten hun 
vorderingen van diverse openstaande facturen (niet-fiscale vorderingen) tijdig te betalen blijft 

een continu gegeven; 
- De administratiekosten die het versturen van deze herinneringen met zich meebrengen; 



- De begrotingsnoodwendigheden van de provincie; 
- Het voorstel van de Deputatie; 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025 worden de kosten voor het verzenden van een tweede 
betalingsherinnering verhaald op diegenen die laattijdig de door hun verschuldigde sommen betalen voor 

alle openstaande vorderingen, met uitzondering van de fiscale vorderingen. 
 
Artikel 2: 
De kosten voor de herinneringen worden als volgt vastgesteld: 

 Voor de verzending van de eerste herinnering: kosteloos, 
 Voor de verzending van de tweede – aangetekende – herinnering: 10,00 euro 

 
Artikel 3: 
Bij gebrek aan vrijwillige betaling, zullen de kosten ingevorderd worden overeenkomstig artikel 90, 2° 
van het provinciedecreet. 
 

*** 

 

 
Agendapunt 13 Goedkeuren van de belastingverordening inzake de algemene 
provinciebelasting voor 2020 
 
De agendapunten 12 – 17 worden samen behandeld. 
 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 13. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen tegen 11 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert,  Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Schotte, Soens, Strobbe, 
Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, Vandenbulcke, De Poorter, Van Meirhaeghe, Coupillie, 
Vandenbrande, Bruynooghe, Buyse, De Mey en Vanbrabant. 
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE BELASTINGVERORDENING 
INZAKE DE ALGEMENE PROVINCIEBELASTING VOOR 2020 
 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

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

overwegingen: 

-het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2, 15° 

(bevoegdheid provincieraad) en de artikelen 180 tot en met 181 (bekendmaking); 

-artikel 90,2° van het provinciedecreet; 

-de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;  

-de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen; 

-de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij de 

bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7; 

-het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen; 

-het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de provincie in het 

algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 



-financieel kwetsbaardere gezinnen kunnen een ontheffing of vermindering van de belasting bekomen op 

basis van objectieve voorwaarden. Deze voorwaarden houden verband met een tegemoetkoming die 

genoten wordt op basis van een onderzoek dat reeds door andere wettelijke bevoegde instanties werd 

uitgevoerd; 

-het voorstel van de deputatie ; 

 

 

BESLUIT : 

 

Artikel. 1 - Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een algemene provinciebelasting geheven 

ten laste van de gezinnen die in de provincie West-Vlaanderen de hoofdverblijfplaats hebben op 1 januari 

van het aanslagjaar. 

 

Art. 2 -         A. Onder gezin wordt verstaan : 

1) een persoon die gewoonlijk alleen leeft ; 

2) twee of meer personen die, al dan niet door verwantschap aan elkaar verbonden, 

gewoonlijk in één en dezelfde woning verblijven en er samenleven. 

In die zin maken, overeenkomstig de omzendbrief van het ministerie van binnenlandse 

zaken en ambtenarenzaken, dd. 7 oktober 1992, betreffende het houden van de 

bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, één gezin uit : 

a) al de leden van een kloostergemeenschap die in eenzelfde woning verenigd zijn, 

b) de personen die toegelaten zijn tot rustoorden, 

c) de loontrekkenden die gewoonlijk bij hun werkgever thuis verblijven. 

 

B. Onder hoofdverblijfplaats wordt verstaan : 

1) de plaats waar een alleenstaande gewoonlijk leeft, 

2) de plaats waar de leden van een gezin dat uit verscheidene personen is 

samengesteld gewoonlijk leven, ongeacht of die personen al dan niet door 

verwantschap verbonden zijn. 

 

Art. 3 - De gezinssituatie en de hoofdverblijfplaats op 1 januari van het aanslagjaar blijken uit zowel de 

bevolkingsregisters van de gemeente als uit het rijksregister van de natuurlijke personen. 

 

Art. 4 - De belasting wordt gevestigd lastens de referentiepersoon van het gezin, d.i. het gezinslid dat 

gewoonlijk met de administratie in contact staat voor de aangelegenheden die het gezin betreffen. 

De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het aanslagjaar. 

De belasting is bepaald op 23,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één persoon en op 42,00 euro voor 

de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen. 

 

Art. 5 –  

§1 A. Een gezin kan vrijstelling van de belasting bekomen indien de referentiepersoon van het gezin 

op 1 januari van het aanslagjaar recht heeft op maatschappelijke integratie (leefloon) op basis 

van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie of steun 

ontvangt van een OCMW dat geheel of gedeeltelijk ten laste wordt genomen door de federale 

staat. 

 

B. Indien een persoon van het gezin op 1 januari van het aanslagjaar geniet van de 

voorkeurtarieven inzake de verzekering voor geneeskundige verzorging op basis van de wet 

betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 

gecoördineerd op 14 juli 1994, met latere wijzigingen, met uitzondering van diegene die 

overeenkomstig de vorige alinea (artikel 5 §1 A) volledige vrijstelling van de belasting kunnen 

bekomen, wordt het tarief vastgesteld op 18,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit één 

persoon en op 33,00 euro voor de gezinnen die bestaan uit twee of meer personen. 

 

§2 Voor zover het recht niet automatisch werd toegekend, dient elke aanvraag om ontheffing of 

vermindering op grond van §1, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag 

volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, schriftelijk te worden aangevraagd 



bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen, Koning Leopold 

III-laan 41, 8200 Brugge. Elke aanvraag moet voorzien zijn van de nodige bewijzen. 

 

Art. 6 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie overeenkomstig de 

bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel beheerder zorgt onverwijld voor 

de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de belastingschuldige. 

 

Art. 7 – De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de belastingplichtigen, evenals 

de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden opgenomen. 

 

Art. 8 - Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de verzending van 

het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het provinciebestuur. Na het 

verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in toepassing van artikel 90,2° van het 

provinciedecreet de dwanginvordering. 

 

Art. 9 - Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval, worden 

ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 

datum van verzending van het aanslagbiljet.  

Het bezwaarschrift kan ook online ingediend worden (www.west-vlaanderen.be/over-west-

vlaanderen/provinciebelastingen) binnen dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden. 

Aan de bezwaarindiener wordt binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening een ontvangstbewijs 

uitgereikt dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet. 

Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig bezwaarschrift worden 

aanzien. 

 

Art. 10 - De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van het 

bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing.  

De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in voorkomend 

geval aan zijn vertegenwoordiger. 

Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijn van zes maanden kan de 

belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een vordering in te stellen bij 

de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 

Art. 11 - Tegen de beslissing genomen door de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank 

van eerste aanleg te Brugge. 

De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de deputatie worden 

ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient bij elk exemplaar van het 

verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd. 

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden. 

 

Art. 12 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen zijn de bepalingen van titel 

VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikelen 

126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de provinciebelastingen, 

voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

Art. 13 - De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2020. 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 14 Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting 
op bedrijven voor 2020 
 

De agendapunten 12 – 17 worden samen behandeld. 
 

http://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/provinciebelastingen
http://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/provinciebelastingen


 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 14. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen tegen 12 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Schotte, Soens, Strobbe, 

Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, Vandenbulcke, De Poorter, Van Meirhaeghe, Coupillie, 
Vandenbrande, Bruynooghe, Buyse, De Mey, Vanbrabant, Vansteenkiste. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE BELASTINGVERORDENING INZAKE DE 
PROVINCIEBELASTING OP BEDRIJVEN VOOR 2020 
  
 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  

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

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale takenbehartiging), artikel 42, 

§2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2, 15° (bevoegdheid provincieraad) en de artikelen 180 

tot en met 181 bis (bekendmaking);  

- artikel 90,2° van het provinciedecreet;  

- de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;  

- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der 

instellingen;  

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 

augustus 1988, inzonderheid op artikel 7;  

- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 

gemeentebelastingen;  

- het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de provincie in het algemeen te 

financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven);  

- de heffing van de belasting moet zelf efficiënt en rendabel zijn. Aldus dienen de belastingopbrengsten de 

administratieve kosten verbonden aan de vestiging en de invordering van de belastingaanslagen te dekken;  

- het heffen van een minimumbelasting is gerechtvaardigd door enerzijds de noodzaak om de administratieve kost van 

de belastingheffing te dekken en anderzijds doordat kan worden aangenomen dat de voorziene minimumbedragen 

binnen de draagkracht liggen van elke belastingplichtige;  

- het oppervlaktecriterium met een daaraan gekoppelde gedifferentieerde tariefstructuur laat op adequate wijze toe om, 

bij benadering en in overeenstemming met het beginsel van de verdelende rechtvaardigheid, de belasting vast te 

stellen;  

- het oppervlaktecriterium wordt als berekeningsbasis redelijk en objectief beschouwd teneinde de provinciebelasting op 

bedrijven te berekenen;  

- de belasting beoogt belastingplichtigen met verschillende toestanden en die verscheidenheid moet noodzakelijkerwijs 

worden opgevangen in vereenvoudigde categorieën. De normen van een belasting kunnen niet worden aangepast 

naargelang de eigenheid van elk individueel geval. Er kan niet voor elk soort bedrijf (elk met hun eigen en meest 

uiteenlopende kenmerken) worden voorzien in een specifieke belastingregeling;  

- Verschillen inzake financiële draagkracht en/of economische rentabiliteit maken redelijk verantwoorde 

differentiatiecriteria uit voor de toepassing van het belastingreglement en het verschil in tarifering;  

- categorieën van bedrijven die door hun aard de grond (bodem) als natuurlijk productiemiddel aanwenden en die in 

vergelijking met andere categorieën een lager rendement per vierkante meter oppervlakte hebben, hebben een 

uitzonderlijke nood aan grotere oppervlakten om een economisch leefbare (rendabele) exploitatie te kunnen realiseren. 

De tariefstructuur komt tegemoet aan de doelstelling van een evenwichtige spreiding in functie van de financiële 

draagkracht door voor land- en tuinbouwbedrijven hun weilanden en cultuurgronden niet te belasten;  

- de student-zelfstandigen worden niet beschouwd als zelfstandigen zoals bedoeld door dit reglement, in 
overeenstemming met het beleid van het provinciebestuur om jongeren zoveel als mogelijk te aan te moedigen om te 
proeven van het ondernemerschap tijdens hun studies; 

- het voorstel van de deputatie;  

  



 
BESLUIT :  

 
Art. 1 –  
 

§1 Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting geheven ten laste van eenieder die 

houder is van een ondernemingsnummer, en die op 1 januari van het aanslagjaar op het grondgebied 

van de provincie, in hoofd- of bijberoep: 

 een vrij beroep (inclusief stagiaires) of een zelfstandige activiteit uitoefent ; 

 een handels-, nijverheids-, land- of tuinbouwbedrijf exploiteert, of een andere economische activiteit 

uitoefent. 

 

§2  Voor de toepassing van deze verordening wordt eenieder die houder is van een  

ondernemingsnummer op 1 januari van het aanslagjaar, beschouwd als een beoefenaar van een 

belastbare activiteit, behoudens bewijs van tegendeel. 

 

Art. 2 –  

 

§1  Natuurlijke personen met het statuut van student-zelfstandige worden niet beschouwd als 

beoefenaars van een zelfstandige activiteit zoals bedoeld door dit reglement, zolang ze voldoen aan de 

voorwaarden om dit statuut te bezitten, en met inachtneming van de bepalingen van dit reglement;  

 

§2 Elke aanvraag om ontheffing op grond van §1, dient binnen de drie maanden te rekenen vanaf de 

derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet, schriftelijk te worden 

aangevraagd bij de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, dienst provinciebelasting op bedrijven, 

Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge. Elke aanvraag moet voorzien zijn van de nodige bewijzen. 

 

Art. 3 –  

 

Voor de toepassing van dit besluit wordt het volgende verstaan onder: 

 bedrijf: houder van een ondernemingsnummer die beroeps- of bedrijfsdoeleinden nastreeft; 

 vestiging: elke oppervlakte die voor beroeps- of bedrijfsdoeleinden is bestemd of in het kader van 

beroeps- of bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt, tot gebruik is voorbehouden of bijdraagt tot de 

realisatie/uitvoering van de beroeps- of bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van bestuur of beheer in de 

ruimste zin; 

 oppervlakte: elk (gedeelte van een) onroerend goed, elke lokaliteit of ruimte onder gelijk welke vorm, 

die individueel of collectief wordt gebruikt of kan gebruikt worden voor de exploitatie;  

 gebruik: elke vorm van gebruik dat nuttig is voor de exploitatie van het bedrijf, met inbegrip van 

parking, laad-,los- of stortplaats, en opslag- of overslagruimte; 

 groenzone: grond die enkel dient voor decoratieve doeleinden en die geen verder functioneel nut 

heeft in het kader van de exploitatie;   

 braakliggende grond: grond waarop geen gebouwen staan, en die geen functioneel nut heeft voor de 

exploitatie;  

 cultuurgrond: elke grond/oppervlakte waarop gewassen gekweekt worden ; 

 

Art. 4 - De belasting wordt per belastingplichtige berekend en gevestigd per afzonderlijke vestiging op 

het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen.  

 

Art. 5 - Het bedrag van de verschuldigde belasting wordt op basis van de belastbare oppervlakte per 1 

januari van het aanslagjaar per vestiging vastgesteld op : 

 forfaitair 109,00 euro tot en met een oppervlakte van 1.000 m²; 

 voor de oppervlakte tussen 1.001 m² en 10.000 m²: 0,17 euro per m²; 

 voor de oppervlakte tussen 10.001 m² en 500.000 m²: 0,15 euro per m² 

 de oppervlakte boven de 500.000 m² is niet belastbaar. 

 

Art. 6 - Als belastbare oppervlakte komt in aanmerking : de totale oppervlakte, zowel bebouwde als 

onbebouwde, die voor de uitoefening van de beroepsactiviteit of voor de bedrijfsuitbating wordt gebruikt, 

kan gebruikt worden, of hiervoor noodzakelijk is, met inbegrip van alle oppervlakte die een functionele 

band heeft met de uitoefening van de beroepsactiviteit of met de bedrijfsuitbating. 



 

Komt niet in aanmerking en dient dienvolgens niet aangegeven te worden: 

a. voor alle bedrijven : de oppervlakte van groenzones en/of braakliggende grond; 

b. bovendien voor land- en tuinbouwbedrijven : de weilanden en cultuurgronden. 

 

Art. 7 - Alle belastingplichtigen worden geacht over een belastbare bedrijfsvestiging te beschikken 

waarvoor minstens de minimumbelasting verschuldigd is. 

 

Art 8 -  

§ 1 Alle belastingplichtigen zijn er toe gehouden, ongeacht of zij er al dan niet toe werden 

uitgenodigd, per bedrijfsvestiging aangifte te doen per 1 januari van het aanslagjaar, en dit bij het 

provinciebestuur van West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 

 

De aangifte moet gedaan worden op het daartoe ter beschikking gestelde formulier dat bij voormelde 

dienst moet toekomen binnen een periode van één maand vanaf de verzending ervan. 

 

§ 2    De administratie kan aan de belastingplichtige een ‘aangifte van wijziging’ bezorgen. Dit 

formulier vermeldt de bij het provinciebestuur gekende gegevens op basis waarvan de aanslag zal 

worden gevestigd. 

 

§ 3  Indien op het formulier ‘aangifte van wijziging’ onjuistheden of onvolledigheden zijn vermeld of 

indien de voorgedrukte gegevens niet overeenstemmen met de belastbare toestand op 1 januari van het 

aanslagjaar, moet de belastingplichtige binnen een periode van één maand vanaf de verzending ervan, 

het formulier ‘aangifte van wijziging’ met de nodige wijzigingen terugsturen naar het provinciebestuur 

West-Vlaanderen, dienst provinciebelastingen. 

 

Indien het formulier ‘aangifte van wijziging’ evenwel geen onjuistheden of onvolledigheden bevat en alle 

voorgedrukte gegevens stroken met de 

belastbare toestand op 1 januari van het aanslagjaar, moet de belastingplichtige het formulier ‘aangifte 

van wijziging’ niet terugsturen naar het provinciebestuur van West-Vlaanderen, dienst 

provinciebelastingen. 

 

§ 4  Indien de belastingplichtige evenwel de in § 3, eerste lid, voorziene verplichting niet tijdig 

naleeft en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens vermeldt en/of foutieve verbeteringen aanbrengt op 

het formulier ‘aangifte van wijziging’, wordt de ingediende aangifte gelijkgesteld met een gebrek aan 

aangifte binnen de in § 1 gestelde termijn en/of met een onjuiste aangifte en zijn de bepalingen van 

artikel 19 van toepassing. 

 

§ 5 Voor elke vestiging waarvoor een belastingplichtige geen formulier ontvangt, moet de 

belastingplichtige vóór 1 juli van het aanslagjaar bij het provinciebestuur de nodige formulieren 

aanvragen. 

 

§ 6 Aangifte kan eveneens worden gedaan door middel van procedures waarbij informatica- en 

telegeleidingstechnieken worden aangewend en die het behoud van de integriteit van de elektronische 

documenten waarborgen, evenals de toerekening aan de belastingplichtige. 

Een correct ingediende elektronische aangifte wordt gelijkgesteld met een correct ingediende papieren 

aangifte van wijziging. 

 

Art. 9 – Elke belastingplichtige die op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen één of 

meerdere nieuwe/bijkomende bedrijfsvestigingen zal gebruiken en/of die één of meerdere 

bedrijfsvestigingen sluit moet binnen de maand, uit eigen beweging, het provinciebestuur West-

Vlaanderen – dienst provinciebelastingen hiervan schriftelijk in kennis stellen. 

 

Art. 10 - De belasting is ondeelbaar verschuldigd voor het hele jaar. 

De stopzetting of vermindering van de activiteit in de loop van het aanslagjaar, evenals de vermindering 

van de oppervlakte tijdens dezelfde periode, geven geen aanleiding tot enige belastingvermindering. 

 



Art. 11 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie overeenkomstig de 

bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel beheerder zorgt onverwijld 

voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de belastingschuldige. 

 

Art. 12 – De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de belastingplichtigen, evenals 

de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden opgenomen. 

 

Art. 13 – Ambtshalve gevestigde aanslagen worden niet in eenzelfde kohier opgenomen met gewone 

aanslagen. 

 

Art. 14 - Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de verzending 

van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het provinciebestuur. Na 

het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in toepassing van artikel 90,2° van het 

provinciedecreet de dwanginvordering 

 

Art. 15 - Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval, 

worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 

op de datum van verzending van het aanslagbiljet. Het bezwaarschrift kan ook online ingediend worden 

(www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/provinciebelastingen ) binnen dezelfde termijnen en 

onder dezelfde voorwaarden. 

Aan de bezwaarindiener wordt binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening een ontvangstbewijs 

uitgereikt dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt. 

Het indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet. 

Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig bezwaarschrift worden 

aangezien. 

 

Art. 16 - De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van het 

bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing. Deze termijn bedraagt negen maanden 

wanneer de betwiste aanslag van ambtswege door de deputatie is gevestigd.  

De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in voorkomend 

geval aan zijn vertegenwoordiger. 

Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijnen van zes of negen maanden kan 

de belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een vordering in te stellen 

bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 

Art. 17 - Tegen de beslissing genomen door de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank 

van eerste aanleg te Brugge. 

De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de deputatie worden 

ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient bij elk exemplaar van het 

verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd. 

Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden. 

 

Art. 18 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen zijn de bepalingen van 

titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 

artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de 

provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 

 

Art. 19 - Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 8 §1 bepaalde termijn, of in geval van onvolledige, 

onjuiste of onnauwkeurige aangifte kan de belastingplichtige van ambtswege aangeslagen worden 

overeenkomstig de procedure voorzien in art. 8 van bovenvermeld decreet van 30 mei 2008. 

De ambtshalve ingekohierde belastingen worden verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan: 

 0 % van de ontdoken belasting bij een eerste overtreding; 

 20 % van de ontdoken belasting bij een tweede overtreding, met een minimum van 25,00 euro; 

 50 % van de ontdoken belasting bij een derde overtreding, met een minimum van 55,00 euro; 

http://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/provinciebelastingen


 100% van de ontdoken belasting bij een vierde en volgende overtreding, met een minimum van 

110,00 euro. 

 

Art. 20 - Deze verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2020. 

 
 
 

*** 
 

Agendapunt 15 Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting 
op tweede verblijven voor 2020 
 

 
De agendapunten 12 – 17 worden samen behandeld. 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 15. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen tegen 12 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Schotte, Soens, Strobbe, 
Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 

 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, Vandenbulcke, De Poorter, Van Meirhaeghe, Coupillie, 
Vandenbrande, Bruynooghe, Buyse, De Mey, Vanbrabant en Vansteenkiste. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE BELASTINGVERORDENING 
INZAKE DE PROVINCIEBELASTING OP TWEEDE VERBLIJVEN VOOR 2020 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen: 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2, 15° 
(bevoegdheid provincieraad) en de artikelen 180 tot en met 180bis (bekendmaking); 

- artikel 90, 2° van het provinciedecreet; 
- de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet; 
- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen; 
- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij de 

bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7; 
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen; 
- het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de provincie in het 

algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 
- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 

 
Artikel 1 – Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een belasting gevestigd op de tweede 
verblijven. 
 
Art. 2 – Een tweede verblijf is elke private woongelegenheid die voor de eigenaar, de huurder of de 
gebruiker ervan niet tot hoofdverblijf dient, maar op elk ogenblik door hen voor bewoning kan worden 

gebruikt. 
Tweede verblijven zijn landhuizen, bungalows, villa’s, appartementen, studio’s, weekendhuisjes, 
optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale 
legger. 
 
Worden niet als tweede verblijf beschouwd: 



 
- Lokalen uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit; 
- Woonaanhangwagens, verplaatsbare caravans en stacaravans; 
- studentenhuizen en -kamers 

 
Art. 3 – De belasting is verschuldigd door de natuurlijke- of rechtspersoon die op 1 januari van het 
aanslagjaar eigenaar is van het tweede verblijf. Zijn belastingplicht geldt ook wanneer het tweede verblijf 
verhuurd wordt of tijdelijk niet gebruikt wordt. Zijn belastingplicht geldt ongeacht het feit of hij al of niet 

is ingeschreven in de bevolkingsregisters van een West-Vlaamse gemeente. 
 
In geval van vruchtgebruik, recht van opstal of recht van erfpacht is de belasting verschuldigd door de 
vruchtgebruiker, de opstalhouder of erfpachthouder. 
De eigenaar is solidair gehouden tot betaling van de belasting. 
 
In geval van mede-eigendom, is iedere mede-eigenaar hoofdelijk de belasting verschuldigd. 
 
Art. 4 – De belasting wordt forfaitair vastgesteld op € 126,00 per tweede verblijf. 
 
Art. 5 – De belasting is ondeelbaar en voor het hele aanslagjaar door de belastingschuldige op 1 januari 
van het aanslagjaar verschuldigd. 

 
Art. 6 - Van zodra een op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen gelegen tweede verblijf 
niet meer gebruikt wordt als tweede verblijf of verkocht wordt, moet de belastingplichtige, uit eigen 
beweging, het provinciebestuur West-Vlaanderen – dienst provinciebelastingen hiervan schriftelijk in 
kennis stellen en de nodige bewijzen indienen. 
 
Art. 7 – De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie overeenkomstig de 
bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel beheerder zorgt onverwijld 
voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de belastingschuldige. 
 
Art. 8 -  De kohieren worden per gemeente aangelegd. De identiteit van de belastingplichtigen, evenals 

de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of overschrift in de kohieren worden opgenomen. 
 
Art. 9 – Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de verzending 
van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het provinciebestuur. Na 
het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in toepassing van artikel 90,2° van het 
provinciedecreet de dwanginvordering. 
 
Art. 10 - Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval, 
worden ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend 
op de datum van verzending van het aanslagbiljet.  
Het bezwaarschrift kan ook online ingediend worden (www.west-vlaanderen.be/over-west-

vlaanderen/belastingen) binnen dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden. 
Aan de bezwaarindiener wordt binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening een 
ontvangstbewijs uitgereikt dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet. 
Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig bezwaarschrift worden 
aanzien. 

 
Art. 11 - De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van het 
bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing.  
De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in 
voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger. 
Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijn van zes maanden kan de 
belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een vordering in te stellen bij 

de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 

 
Art. 12 - Tegen de beslissing genomen door de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank 
van eerste aanleg te Brugge. 
De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de deputatie worden 
ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient bij elk exemplaar van het 
verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd. 
Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden. 

 
Art. 13 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen zijn de bepalingen van 
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titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 
artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de 
provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
Art. 14 – De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2020. 

 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 16 Goedkeuren van de belastingverordening inzake de provinciebelasting 
op jachtverloven voor 2020 
 
De agendapunten 12 – 17 worden samen behandeld. 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 16. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen tegen 12 neen-stemmen. 
 

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

JACHTVERLOVEN  
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 
takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2, 15° 
(bevoegdheid provincieraad) en artikel 180 tot en met 180bis (bekendmaking); 
- de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet; 
- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen; 

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij de 
bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7; 
- het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en 
gemeentebelastingen;  
- het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de provincie in het algemeen te 
financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 
- het voorstel van de deputatie; 

 
 
BESLUIT : 
 
 
Artikel. 1 - Ten gunste van de provincie West-Vlaanderen wordt een provinciebelasting op jachtverloven 
geheven ten laste van de personen voor wie een jachtverlof werd goedgekeurd door de Vlaamse dienst 

van de Gouverneur - West-Vlaanderen, dat geldig is gedurende het jachtseizoen 2020-2021. Het 
jachtseizoen 2020-2021 loopt van 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021. 
 
Art. 2 – De lijst van belastingplichtige personen wordt jaarlijks door het Agentschap voor Natuur en Bos 
ter beschikking gesteld aan het provinciebestuur West-Vlaanderen tegen uiterlijk 31 januari en 1 juni van 
het kalenderjaar volgend op het aanslagjaar. 
 
Art. 3 - De belasting wordt gevestigd op naam van de persoon voor wie het jachtverlof is goedgekeurd. 
De belasting is bepaald op: 



* 15,00 euro per jachtverlof; 
 
Art. 4 - De kohieren worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de deputatie overeenkomstig de 
bepalingen van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 
geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen. De financieel beheerder zorgt onverwijld 
voor de verzending van de aanslagbiljetten, zonder kosten voor de belastingschuldige. 
 
Art. 5 - De identiteit van de belastingplichtigen, evenals de cijfergegevens, moeten zonder schrapping of 

overschrift in de kohieren worden opgenomen. 
 
Art. 6 - Het bedrag van de belasting dient ineens en binnen twee maanden volgend op de verzending 
van het aanslagbiljet gestort of overgeschreven op een specifieke rekening van het provinciebestuur. Na 
het verstrijken van deze termijn start de financieel beheerder in toepassing van artikel 90,2° van het 
provinciedecreet de dwanginvordering. 
 
Art. 7 - Overeenkomstig de decretale bepalingen moet elk bezwaarschrift, op straffe van verval, worden 
ingediend bij de deputatie, binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de 
datum van verzending van het aanslagbiljet.  
Het bezwaarschrift kan ook online ingediend worden (www.west-vlaanderen.be/over-west-
vlaanderen/belastingen) binnen dezelfde termijnen en onder dezelfde voorwaarden. 

Aan de bezwaarindiener wordt binnen vijftien dagen na de verzending of de indiening een 
ontvangstbewijs uitgereikt dat de datum van ontvangst van het bezwaarschrift vermeldt. 
Het indienen van een bezwaarschrift schorst of stuit de inningstermijn van de belasting niet. 
Elk schrijven dat aan een andere instantie of persoon is gericht kan niet als geldig bezwaarschrift worden 
aanzien. 
 
Art. 8 - De deputatie doet als administratieve overheid binnen zes maanden na de ontvangst van het 
bezwaarschrift uitspraak bij met redenen omklede beslissing.  
De deputatie betekent haar beslissing per aangetekende brief aan de belastingschuldige, en in 
voorkomend geval aan zijn vertegenwoordiger. 
Bij ontstentenis van een beslissing van de deputatie binnen deze termijn van zes maanden kan de 
belastingplichtige een einde stellen aan de administratieve procedure door een vordering in te stellen bij 

de rechtbank van eerste aanleg te Brugge. 
 
Art. 9 - Tegen de beslissing genomen door de deputatie kan beroep ingesteld worden bij de rechtbank 
van eerste aanleg te Brugge. 
De vordering moet binnen de drie maanden na de betekening van de beslissing van de deputatie worden 
ingesteld bij verzoekschrift op tegenspraak. Op straffe van nietigheid dient bij elk exemplaar van het 
verzoekschrift een afschrift van de bestreden beslissing gevoegd. 
Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan hoger beroep ingesteld worden. 
 
Art. 10 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen zijn de bepalingen van 

titel VII, hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 
artikelen 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing op de 
provinciebelastingen, voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen. 
 
Art. 11 - De verordening is van toepassing voor het aanslagjaar 2020. 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 17 Goedkeuren van de heffing van 186,22 opcentiemen op de onroerende 
voorheffing voor 2020 

 
De agendapunten 12 – 17 worden samen behandeld. 
 
 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 17. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen tegen 12 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, 
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Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Schotte, Soens, Strobbe, 
Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, Vandenbulcke, De Poorter, Van Meirhaeghe, Coupillie, 
Vandenbrande, Bruynooghe, Buyse, De Mey, Vanbrabant en Vansteenkiste. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 

 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE HEFFING VAN 186,22 
OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING VOOR 2020 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2, 15° 

(bevoegdheid provincieraad) en de artikelen 180 tot en met 180bis (bekendmaking); 

- de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet; 

- de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot 

hervorming van de instellingen; 

- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij de 

bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7; 

- artikel 464/1, 1° van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992; 

- het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van 

de provincies; 

- het is budgettair noodzakelijk een belasting te heffen die toelaat de uitgaven van de provincie in het 

algemeen te financieren (de verplichte en de facultatieve uitgaven); 

- op voorstel van de deputatie; 

BESLUIT : 

 

 

Artikel 1 : Het aantal opcentiemen op de gewestbelasting geheven ten voordele van de provincie, wordt 

voor de onroerende voorheffing op honderdzesentachtig komma tweeëntwintig (186,22) vastgesteld. 

 

Art. 2 : Dit besluit is van kracht voor het aanslagjaar 2020. 
 

*** 
 

Agendapunt 18 Akte nemen van het voorstel van het meerjarenplan 2020-2025 van de 
POM West-Vlaanderen 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 18. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen tegen 12 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Schotte, Soens, Strobbe, 
Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, Vandenbulcke, De Poorter, Van Meirhaeghe, Coupillie, 
Vandenbrande, Bruynooghe, Buyse, De Mey, Vanbrabant en Vansteenkiste. 
 



Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET AKTE NEMEN VAN HET MEERJARENPLAN 
2020-2025 VAN DE POM WEST-VLAANDEREN 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

- het decreet op de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen van 7 mei 2004 
- het besluit van de provincieraad van 24 november 2005 houdende de goedkeuring van de statuten 

van de POM West-Vlaanderen en latere wijzigingen, in het bijzonder art. 14, dat stelt dat de raad 
van bestuur jaarlijks een jaarplanning opstelt in uitvoering van de beheersovereenkomst tussen de 
Provincie en de POM, met hieraan gekoppeld een begroting voor het volgende kalenderjaar, en dat 
dit aan de Provincie wordt bezorgd 

- het meerjarenplan 2020-2025 van de POM West-Vlaanderen 
- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 

Enig artikel: 
De provincieraad neemt akte van het meerjarenplan 2020-2025 van de POM West-Vlaanderen.  

 

 

 

 
Agendapunt 22 Goedkeuren van het meerjarenplan 2020 - 2025 van Westtoer apb 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 22. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen tegen 12 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Schotte, Soens, Strobbe, 
Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, Vandenbulcke, De Poorter, Van Meirhaeghe, Coupillie, 
Vandenbrande, Bruynooghe, Buyse, De Mey, Vanbrabant en Vansteenkiste. 

 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET GOEDKEUREN VAN HET MEERJARENPLAN 
2020-2025 VAN WESTTOER APB 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, inz. art. 236 lid 3, houdende de vaststelling van het meerjarenplan en het 

budget door de raad van bestuur van het apb en het ter goedkeuring voorleggen aan de 
provincieraad 

- de vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 van Westtoer in de bijeenkomst van de raad van 
bestuur van Westtoer apb dd. 15 oktober 2019 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale en provinciale besturen en het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de 



modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale 
rapportering van de beleids- en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;  

- het meerjarenplan 2020-2025 van Westtoer apb conform de regels van de beleids- en beheerscyclus 
- het voorstel van de deputatie 
 
BESLUIT: 
 
 

Artikel 1: 
Het meerjarenplan 2020-2025 van Westtoer apb wordt goedgekeurd. 

 
 

*** 
 

Agendapunt 23 Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van Vonk apb 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 23. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen tegen 12 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Schotte, Soens, Strobbe, 
Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, Vandenbulcke, De Poorter, Van Meirhaeghe, Coupillie, 
Vandenbrande, Bruynooghe, Buyse, De Mey, Vanbrabant en Vansteenkiste. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET GOEDKEUREN VAN HET MEERJARENPLAN 
2020-2025 VAN VONK APB 

 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, inz. art. 236 lid 3, houdende de vaststelling van het meerjarenplan en het 

budget door de raad van bestuur van het APB en het ter goedkeuring voorleggen aan de 
provincieraad; 

- de voorlopige vaststelling van het meerjarenplan 2020-2025 van VONK APB  in de bijeenkomst van 
de raad van bestuur van dd. 18 juni 2019 en de definitieve vaststelling in de bijeenkomst van 22 
oktober 2019; 

- het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de 
lokale en provinciale besturen; 

- het Ministerieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften 
van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van de beleids- en 
beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen;  

- het meerjarenplan 2020-2025 van VONK APB conform de regels van de beleids- en beheerscyclus; 
- het voorstel van de deputatie. 
 
BESLUIT: 
 
 
Artikel 1: 

Het meerjarenplan 2020-2025 van VONK APB wordt goedgekeurd. 

 



 
*** 

 
Agendapunt 24 Goedkeuren van het meerjarenplan 2020-2025 van Monumentenwacht 
West-Vlaanderen apb 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 24. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen tegen 12 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Schotte, Soens, Strobbe, 
Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, Vandenbulcke, De Poorter, Van Meirhaeghe, Coupillie, 
Vandenbrande, Bruynooghe, Buyse, De Mey, Vanbrabant en Vansteenkiste. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET MEERJARENPLAN 2020-2025 

VAN MONUMENTENWACHT WEST-VLAANDEREN apb 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 
 
verwijst naar de volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en 
feitelijke overwegingen: 
- het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid artikelen 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging) en 236 
- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus  
- het bestuursakkoord van de Vlaamse Overheid met de provincie West-Vlaanderen goedgekeurd in de 

provincieraad van 23 mei 2013  
- de statuten van het Autonoom Provinciebedrijf Monumentenwacht West-Vlaanderen goedgekeurd in 

de provincieraad van 23 december 2013 
- goedkeuring door de provincieraad op 26 juni 2014 van de beheersovereenkomst met 

Monumentenwacht West-Vlaanderen apb  
- het verslag van de Raad van Bestuur van 18 september 2019 waarbij het meerjarenplan 2020-2025 

werd vastgesteld  
- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 

Enig artikel: 
 
Het meerjarenplan 2020-2025 van Monumentenwacht West-Vlaanderen apb wordt goedgekeurd. 
 
 
 

 
 

 
De voorzitter sluit de vergadering om 16 uur.  

 

 



 

ONTWERPNOTULEN PROVINCIERAAD 28/11/2019 

 

 
 
 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
Geert Anthierens Christof Dejaegher 
 

____________________ 

 

 

 

 

 

 


