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BART NAEYAERT 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN BESTUURLIJKE ORGANISATIE, PLATTELANDSBELEID, LANDBOUW EN 

VISSERIJ, INTEGRAAL WATERBELEID, OMGEVINGSVERGUNNINGEN, EREDIENSTEN EN NIET-
CONFESSIONELE LEVENSBESCHOUWELIJKE GEMEENSCHAPPEN 
 
 
 
GEEN VRAGEN 
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JEAN DE BETHUNE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN ECONOMIE, WOONBELEID, ONDERSTEUNING HOGER ONDERWIJS, 
EXTERNE RELATIES EN NOORD-ZUID-BELEID, ALGEMENE FINANCIERING EN BUDGET, 
BELEIDSONDERSTEUNENDE DATAVERZAMELING, STREEKONTWIKKELING 
 
 
 

Vraag nr. S/2019/67 

van de heer Coupillie 

van 19.12.2019 

 

Vraag betreffende digitale voorstelling BBC 

 

Vraag: 
 

Geachte, 

 

Meermaals heb ik er namens mijn fractie er op aangedrongen om de BBC–cijfers in 

naakte datavorm te krijgen. Wij wensten daarbij geen nieuwe rapporteringsformat, 

geen excelbestanden of andere dataverwerking, maar graag de naakte relationele 

databank waarop de hardcopy van het BBC is gebaseerd. 

 

Vanuit de deputatie kregen we steevast het antwoord dat zoiets technisch niet 

mogelijk was. 

 

Blijkbaar is er nu wel een doorbraak. In de bijlage van verslaggeving van de 

commissie 3 van bevoegd gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu van 

commissiemaand december 2019 vinden we een voorstelling van de 

raamovereenkomst 2020-2025 met Transfo op Cobra.  

En ondertussen ook de naakte data van het meerjarenplanbeleid Leefomgeving en 

Facilitair Management. 

 

Een afschrift: 
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Blijkbaar is toch de mogelijkheid om alle cijfers zelfs in Excel aan te bieden.  

 

Als bijlage de bewuste Excel. 

 

Dit leidt tot de volgende vraag: 

Kan de griffie ons nu digitaal een BBC-versie in Excel aanbieden van alle 

beleidsdomeinen? 

 

Dank voor uw antwoord. 

 

Luc Coupillie 
 

Antwoord: 

(digitaal verstuurd op 09.01.2020) 
 

Aan de heer Luc Coupillie  

Provincieraadslid 

 

 

Betreft: uw schriftelijk vraag Digitale voorstelling BBC 

 

 

Geacht raadslid, 

 

In uw vraag van 19 december 2019, met verwijzing naar de (digitale) documenten 

bij het dossier van de raamovereenkomst 2020-20256 met Transfo, om digitaal een 

BBC-versie in Excel aan te bieden kunnen wij positief ingaan. Het betreft uiteraard 

wel degelijk een digitale versie in Excel.   

 

De dienst Financiën kan een digitale BBC-versie van het Meerjarenplan 2020-2025, 

in Excel ter beschikking stellen van alle raadsleden binnen het decretale kader van 

BBC. Dit kan meer bepaald één maal per jaar, telkens  bij de bespreking 

(aanpassing) van het Meerjarenplan, waarbij de laatste keer autorisatie wordt 

gevraagd aan de Provincieraad voor het budget van het jaar dat daarop volgt. Dat 

is dus in principe bij de besprekingen van het Meerjarenplan in de maanden 

november-december (autorisatie van het  budget voor het volgende jaar).    

 

Vriendelijke groeten, 

 

 

Jean de Bethune,                                                            Patrick Braet 

Gedeputeerde voor Financiën                                           Financieel Beheerder 
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SABIEN LAHAYE-BATTHEU 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN TOERISME EN RECREATIE, ONDERWIJS, BOVENLOKALE 
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN EN –INITIATIEVEN, ERFGOED, RUIMTELIJKE ORDENING, 
ALGEMENE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING, PERSONEEL 
 
 
 
 

Vraag nr. S/2019/63 
van de heer Jan Van Meirhaeghe 
van 11.12.2019 
 

Betreft: stand van zaken herbestemming kerken 

 

 

Vraag:  

 

Geachte gedeputeerde 

 

In het meerjarenplan 2020-2025 is er een actieplan over erfgoedontsluiting en de 

instandhouding van bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed in West-

Vlaanderen.  

 

Daar komt ook de herbestemming van de kerken ter sprake. 

 

Mijn vragen: 

- Men spreekt van infosessies: wat houdt dat in? Kunnen presentaties en verslagen 

2018 en 2019 bezorgd worden? 

 

- In welke mate, tot hoever, is de provincie betrokken bij de herbestemming van de 

kerken? Blijft het bij informeren of neemt de  provincie concrete initiatieven? 

 

- Hoeveel kerken zijn er in de provincie? Hoeveel zijn er nog functioneel?  

Hoeveel staan er leeg? Hoeveel kerken werden er (gedeeltelijk) van functie 

gewijzigd en in welke functie? Graag een overzicht. 

 

Dank voor uw antwoorden. 
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Antwoord: 

(digitaal verstuurd op 16.01.2020) 
 

Geachte heer, 

 

Met deze brief gaan we graag in op uw volgende vragen : 

  

In het meerjarenplan 2020-2025 is er een actieplan over erfgoedontsluiting en de 

instandhouding van bouwkundig, landschappelijk en archeologisch erfgoed in West-

Vlaanderen. Daar komt ook de herbestemming van de kerken ter sprake.  

 

Mijn vragen:  

- Men spreekt van infosessies: wat houdt dat in? Kunnen presentaties en verslagen 

2018 en 2019 bezorgd worden?  

- In welke mate, tot hoever, is de provincie betrokken bij de herbestemming van de 

kerken? Blijft het bij informeren of neemt de  provincie concrete initiatieven?  

- Hoeveel kerken zijn er in de provincie? Hoeveel zijn er nog functioneel? Hoeveel 

staan er leeg? Hoeveel kerken werden er (gedeeltelijk) van functie gewijzigd en in 

welke functie? Graag een overzicht 

 

Vanuit de dienst Erfgoed en de provincie hebben we de ambitie om een rol te 

spelen in de problematiek van herbestemming kerken. Dit is geen expliciete 

provinciale bevoegdheid maar samenwerking tussen alle mogelijke partners is 

wenselijk om deze problematiek het hoofd te bieden.  

 

De provincie kan een bovenregionale coördinerende, sensibiliserende en 

adviserende rol spelen. 

 
Er is zeker expertise in huis om dat te doen, al was het maar de inzet van 

Monumentenwacht. Want de meeste historische kerken zijn aangesloten bij 

Monumentenwacht en krijgen periodiek een inspectie naar de toestand ervan.  Ook 

Monumentenwacht Interieur heeft heel wat expertise te bieden bij waarderings- en 

herbestemmingstrajecten.  

 

Op de planning staan een aantal infosessie voor kerkbesturen en 

gemeentebesturen. In het najaar van 2020 plannen we regionale sessies voor 

kerkbesturen in samenwerking met het bisdom Brugge. De bedoeling is om 

kerkbesturen te informeren over alle aspecten van het onderhoud van kerken, 

waarvoor zij een beroep kunnen doen op Monumentenwacht, en ook wat de rol van 

de provinciale dienst Erfgoed en Monumentenwacht kan zijn bij 

herbestemmingstrajecten.  

 

Sinds enkele jaren bestaat ook al het kennisplatform ‘herbestemming 

parochiekerken’ onder aansturen van Niek Deroo van de WVI. Monumentenwacht 

en dienst Erfgoed volgen dat nauw op en ook daar kunnen we insteken en 

presentaties geven.  

 

In eerste instantie zijn de parochiekerken een lokale bevoegdheid én 

verantwoordelijkheid. Gemeenten zijn trouwens eigenaar van ongeveer de helft van 

de kerken en hebben minstens een onderhoudsplicht. Het komt er dus op aan om 

ook de gemeenten te sensibiliseren. De provincie kan flankerend daartoe bijdragen. 

Een idee is om vanaf 2021 ook regionale infosessies te organiseren in 

samenwerking met IOED’s en erfgoedcellen.  

Vanuit de werking van Monumentenwacht wenst dienst Erfgoed en de provincie ook 

sterk in te zetten op ONDERHOUD van kerken. De ambitie is om een subsidiekanaal 
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of ondersteunend instrument voor onderhoud van erfgoed te ontwikkelen vanuit de 

provincie. We denken er aan om daarvoor sociale economie in te schakelen door 

samen te werken met maatwerkbedrijven.  

 

De uitwerking daarvan is gepland in de jaren 2020-21.  

Tenslotte wenst dienst Erfgoed en de provincie ook de publieke ontsluiting van 

erfgoed en dus ook van kerken te stimuleren. Er is al het subsidiekanaal: ‘bezoek 

erfgoedlocaties’ voor scholen, jeugdverenigingen en kansarmoedegroepen in voege 

vanaf januari 2020. Daarnaast is een projectsubsidie voor erfgoedprojecten gepland 

in 2020-21. Voor beide kunnen kerken en kerkbesturen ook in aanmerking komen 

als die voldoen aan de voorwaarden. 

 

De provincie houdt geen exacte statistieken bij van kerken al dan niet in gebruik of 

ontwijd zijn. Dit gebeurt door het bisdom Brugge.  

 

Uit een presentatie van het bisdom van 2017 komen volgende cijfers: 

- in de 64 West-Vlaamse gemeenten 

- zijn er 347 katholieke parochies en kerken 

- gegroepeerd in 40 federaties en 30 parochiale eenheden 

- zouden er 13 kerken ontwijd zijn en een andere functie hebben 

 

We beschikken nog niet over recentere cijfers maar onze inschatting is dat daar nog 

niet veel verandering in gekomen is. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Namens de deputatie, 

 

 

Het waarnemend diensthoofd Erfgoed, De gedeputeerde voor Erfgoed 

 

Reinoud Van Acker Sabien Lahaye-Battheu 
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JURGEN VANLERBERGHE 
 
 
GEDEPUTEERDE VAN MILIEU, NATUUR EN LANDSCHAP, INFORMATIETECHNOLOGIE, 
MOBILITEIT, LANDINRICHTING 
 
 

Vraag nr. S/2019/59 

van de heer J. Van Meirhaeghe 

van 21.11.2019 

 

Vraag betreffende de bereikbaarheid van Zwin Natuur Park  

 

Vraag: 

 

Geachte gedeputeerde,  

 

Het Zwin Natuurpark, een dienst binnen de provincie West-

Vlaanderen, is een toeristische troef. In het meerjarenplan lezen 

we daarenboven dat het bestuur het ZNP wil profileren als een 

West-Vlaamse topattractie.  

 

Het is dan ook belangrijk dat dit goed ontsloten en bereikbaar is, 

zowel voor inwoners van Knokke-Heist als voor bezoekers die van 

verder komen. 

 

In het deputatieverslag van 24 oktober 2019 lezen we dat De Lijn 

de verbinding naar het ZNP schrapt. 

  

Hierbij heb ik volgende vragen: 

 

 Werden de noden/knelpunten in de bereikbaarheid 

onderzocht? Door wie? Wanneer? Voor de opening van het 

park? Nadien ook nog? 

 

 Vraagt de provincie aan het ZNP om te monitoren met welk 

vervoersmiddel de bezoekers naar het ZNP komen ? Zijn 

daar data over beschikbaar en kunt u mij die bezorgen ? 

 

 Hoeveel bezoekers (aantal? Percentage?) komen met De 

Lijn naar het ZNP? 

  

 Werd de bereikbaarheid van het ZNP besproken in de 

overlegmomenten van de vervoersregio ?  Hoe is de 

provincie daarin betrokken? Op welke basis werd beslist de 

verbinding naar het ZNP te schrappen?   
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 In het kader van basisbereikbaarheid vraagt men om 

verschillende vervoersmodi op elkaar af te stemmen en om 

voor de laatste stukken alternatieve vervoersmiddelen in te 

zetten zodanig dat het openbaar vervoer zo efficiënt 

mogelijk kan ingezet worden. 

  Denken de provincie en het ZNP na over het inzetten van 

alternatief vervoer ? Bvb belbussen, toeristisch-recreatieve 

vervoersmiddelen, paard en kar, de in Knokke-Heist 

populaire golfkarretjes, (deel)fietsen, taxi-mogelijkheden, 

private kleine shuttles … 

 

o Zo nee, waarom wordt daar tot nog toe niet op 

ingegaan ?  

 

o Zo ja, aan welke vervoersmodi denkt men ? 

 zijn er reeds concrete plannen ? 

 welke timing wordt vooropgesteld? 

 wie neemt welke verantwoordelijkheid op 

(ook financieel)?  

 

o Hoe houdt men maximaal rekening met de 

wisselende aantallen bezoekerscijfers, 

(seizoensgebonden, weekdagen/weekends….) 

 

 Is er over de bereikbarheid van het ZNP overleg met de 

gemeente Knokke-Heist? 

 

 Zijn de kinderziektes met betrekking tot de parking voor 

auto’s reeds opgelost ?  Hoe lost men het tekort aan 

parkeerplaatsen voor auto’s, zeker bij piekmomenten, 

ondertussen op?   

Zijn er alternatieven voorhanden ?  Kunt u toelichten hoe 

de provincie, het ZNP en de gemeente Knokke-Heist 

daarvoor gezamenlijk oplossingen zoeken ? 

 

Dank voor uw antwoorden. 
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Antwoord: 

(digitaal verstuurd op 08.01.2020) 

 
 

Geacht Provincieraadslid, 

 

 

Op uw vraag d.d. 20 november 2019 m.b.t. de bereikbaarheid van het Zwin 

Natuur Park kunnen we als volgt antwoorden: 

Werden de noden/knelpunten in de bereikbaarheid onderzocht? 

Door wie? Wanneer? Voor de opening van het park? Nadien ook 

nog?  

 

Grontmij publiceerde in 2011 in opdracht van de provincie West-Vlaanderen  

een onderzoek tot M.E.R. voor het Provinciaal Natuurpark ‘Zwin’ als deelplan 

van het GRUP ‘Zwin en Zwinbosjes’. In deze studie werd het onderdeel 

mobiliteit en bereikbaarheid besproken. Een belangrijk 

aandachtspunt/randvoorwaarde voor een verdere concretisering van het 

project was ‘het voldoende ontwikkelen van alternatieve vervoersmodi’ 

(zoals het openbaar vervoer, fiets, shuttlebussen,…) 

 

Van bij de eerste reflecties over een nieuwe invulling van het oude Zwin 

vogelpark, was de verkeersontsluiting een bekommernis. 

 

Puur vanuit exploitatie geredeneerd was de makkelijkste oplossing geweest 

opnieuw gratis parkeerplaatsen voor zo’n 400 wagens aan te leggen. Geen 

gedoe met te veel parkeerdruk, defecte slagbomen of onwelkome campers, 

iedereen kan onbeperkt met de auto tot voor de deur rijden en Westtoer 

maakt van het Zwin Natuur Park voluit het streekbezoekerscentrum en 

inrijpunt voor het wandel-, fiets- en ruiternetwerk. Alleen, zo’n ongeremd 

autogerichte aanpak voor een bezoekerspark dat precies de natuur als 

thema heeft, is in de 21ste eeuw niet erg geloofwaardig. Nog gesteld dat het 

Zwin Natuur Park daar ooit al een vergunning zou voor krijgen.  

 

Louter vanuit natuurbehoud bekeken kwam er best helemaal geen parking 

en wordt alle gemotoriseerde verkeer geweerd vanaf de graaf Leon 

Lippensdreef. Ongetwijfeld gejuich bij alle overtuigde en gedreven 

natuurwandelaars, maar voor hen alleen heeft een bezoekerscentrum als 

het Zwin Natuur Park eigenlijk geen reden van bestaan. En budgettair geen 

kans van bestaan. 

 

Tussen beide uitersten in is de provincie geland op een betalende parking 

van 200 plaatsen, een aantal waarvan we bij voorbaat wisten dat dit op 

sommige momenten te krap zou zijn. In 2014 kwam toenmalig 

exploitatiemanager van het ZNP, Christine Broux, op basis van historische 

cijfers voor het oude Zwinpark, van vergelijkingen met andere 

natuurbezoekerscentra en van een aantal aannames tot de prognose dat er 

op absolute piekdagen, pakweg een vijftal, in de periode april-mei-juni een 

substantieel parkeerprobleem zou zijn. 
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In werkelijkheid werd het Zwin Natuur Park vanaf het begin geconfronteerd 

met serieuze moeilijkheden, maar die hadden minstens evenveel te maken 

met onwennigheid rond het betalend parkeren dan met puur 

capaciteitstekort. De slagbomen of het parkeerbetaalsysteem of beide 

samen lieten het in het begin regelmatig afweten, met alle moeilijkheden 

van dien. Ook automobilisten die,  uit schrik voor het betalend parkeren, 

keerden op de nauwe Lippensdreef. Dit zorgde voor chaotische toestanden 

aan de slagbomen, zonder dat de parking daarom noodzakelijk al volzet 

was. 

 

Die aanpassingsproblemen zijn inmiddels achter de rug en ook het fysiek 

beletten van parkeren in de berm vóór de slagbomen, een maatregel 

waarvoor we toestemming nodig hadden van de gemeente, heeft 

bijgedragen tot een duidelijkere verkeerssituatie. Maar de parkeerdruk blijft 

een uitdaging, en dan vooral buiten de eigenlijke zomervakantie. De Kust is 

meer en meer een bestemming het hele jaar door, en dat blijkt ook uit de 

bezoekerscijfers van het ZNP. Zo was in 2018 de drukste periode de 

herfstvakantie, geholpen door het prachtige najaarsweer.  

 

Sinds het voorjaar 2019 is er een grote trekpleister in de buurt bijgekomen, 

de nieuwe Internationale Dijk waarover recreanten naar het Nederlandse 

Cadzand kunnen wandelen en fietsen. Dat maakte dat de voorbije zomer tot 

40% van de parkeerders géén bezoekers van het Zwin Natuur Park waren. 

Kortom, de kans dat de parkeerdruk de komende jaren vanzelf afneemt, is 

nihil, wel integendeel. Op 31 oktober 2019 waren al evenveel wagens 

geparkeerd op de parking van het Zwin Natuur Park als in heel 2018. Aan 

de hand van het betaalsysteem kan het Zwin Natuur Park sinds 1 april 2019 

nagaan of de parkeerders al dan niet het betalend gedeelte van het Zwin 

Natuur Park bezoeken: bezoekers betalen een voordeeltarief aan de kassa 

en niet-bezoekers rekenen hun parkingticket af aan de betaalautomaat op 

de parking.  

 

Zijn de kinderziektes met betrekking tot de parking voor auto’s 

reeds opgelost ? Hoe lost men het tekort aan parkeerplaatsen voor 

auto’s, zeker bij piekmomenten, ondertussen op? Zijn er 

alternatieven voorhanden ? Kunt u toelichten hoe de provincie, het 

ZNP en de gemeente Knokke-Heist daarvoor gezamenlijk 

oplossingen zoeken ?  

 

Is er over de bereikbaarheid van het ZNP overleg met de gemeente 

Knokke-Heist?  

 

De provincie en het Zwin Natuur Park namen reeds verschillende 

maatregelen om de mogelijke parkingproblemen aan te pakken of te 

voorkomen. 

 

- Toelating gekregen van de gemeente om een afscheiding in de berm 

te plaatsen om foutparkeerders in de Graaf Leon Lippensdreef 

(richting slagbomen) te vermijden. Deze afscheiding werd in 2018 

door de provincie geplaatst.  

 

- De parking werd verder ingericht met een extra afscheiding 

(varkensruggen) tussen de verschillende parkeerplaatsen.  Op die 

manier wordt elke parkeerplaats optimaal benut. Wagens parkeren 
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zich mooi tussen de varkensruggen en er gaat geen enkele 

parkeerplaats verloren. Het parkeren loopt opmerkelijk vlotter sinds 

deze ingreep. 

 

- Bij piekmomenten wordt er op de parking een parkeerwachter 

ingezet die de auto’s in goede banen leidt en een parkeerplaats 

aanwijst. In de paasvakantie bijvoorbeeld, werd die parkeerwachter 

betaald door het Agentschap Natuur en Bos omdat er door de 

opening van de nieuwe fiets- en wandeldijk extra parkeerdruk op de 

parking was.  

 

- De bezoekers worden gestimuleerd om met de fiets te komen: grote 

fietsparking, laadpunten voor elektrische fietsen, aanwezigheid van 

een fietsherstelzuil op de fietsparking, … . 

 

- Duurzame mobiliteit naar het Zwin Natuur Park wordt verder 

onderzocht (in samenspraak met de provinciale dienst mobiliteit en 

de gemeente Knokke-Heist) 

 

- Op basis van enkele jaren ervaring proberen we aangekondigde 

groepsbezoeken zoveel mogelijk in te plannen op rustige momenten. 

In onze communicatie wijzen we steevast op de alternatieven voor 

de auto, in de eerste plaats de fiets. 

 

Tot op heden hebben we nog geen wagens van de parking moeten sturen 

wegens ‘volzet’. Er werd telkens een oplossing gevonden.  

 

Voor toeristen hebben we de mogelijkheid onderzocht om fietsen te huur 

aan te bieden aan het station, maar dat bleek onhaalbaar te zijn. Het 

fietspunt, dat inmiddels zelfs opgedoekt is, was niet open in het weekend en 

had ook enkel standaardfietsen ter beschikking. Zelf vanuit de provincie een 

substantieel aanbod van huurfietsen voorzien in de weekends voor enkel en 

alleen het Zwin Natuur Park was financieel en praktisch nooit een optie.  

 

De gemeente van haar kant was weinig happig om initiatieven aan het 

station te ontwikkelen die concurrentie konden betekenen voor de 

bestaande verhuurders, vooral aan de dijk. Voor wie een hele dag naar zee 

komt, en dus niet enkel het Zwin bezoekt, is dat bestaande verhuuraanbod 

overigens zeker interessant. 

 

Het openbaar vervoer is een veel moeilijker verhaal. Typische bezoekers op 

piekdagen zijn gezinnen met kinderen of koppels die samen rijden en vanuit 

het binnenland komen. Geen enkele vorm van collectief vervoer zal voor 

hen het gemak van de eigen wagen benaderen, laat staan evenaren.  

 

Komt bij dat sinds de opsplitsing van de treinverbinding vanuit 

Blankenberge en Knokke naar het binnenland in 2017, de verbinding van de 

bus op de trein niet goed is afgestemd. Wie met het openbaar vervoer komt 

(combinatie trein en bus) moet tot bijna 50 minuten wachten aan het 

station alvorens verbinding naar het Zwin Natuur Park te hebben. De trein 

komt aan op ..u54 en de bus vertrekt op ..u40.  



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden  – Nr. 11    –   december 2019  15 
 

 

 

 

De provincie (dienst mobiliteit) en het Zwin Natuur Park zoeken hierbij 

samen naar oplossingen. 

 

Er was ook reeds overleg met de gemeente Knokke-Heist: 

 

- In oktober 2019 met dienst Toerisme van de gemeente Knokke-Heist 

(ambtelijk) om alternatieven voor openbaar vervoer uit te werken 

 

- In november 2019 was schepen Annie Vandenbussche, bevoegd 

voor relaties met het Zwin Natuur Park, aanwezig op het Bestuurlijk 

Overleg Zwin, om de verbinding van de Lijn en alternatieven voor 

het openbaar vervoer naar het Zwin Natuur Park te bespreken.  

 

Vraagt de provincie aan het ZNP om te monitoren met welk 

vervoersmiddel de bezoekers naar het ZNP komen ? Zijn daar data 

over beschikbaar en kunt u mij die bezorgen ?  

 

Hoeveel bezoekers (aantal? Percentage?) komen met De Lijn naar 

het ZNP?  

 

Duurzaamheid is een topprioriteit voor het Zwin Natuur Park, dit was reeds 

het geval van bij de projectfase van het ontwerp van het nieuwe Zwin 

Natuur Park. 

 

Dit betekent niet uitsluitend duurzaamheid in o.m. materiaalgebruik, doch 

het Zwin Natuur Park heeft ook een luwe mobiliteitsvisie, waarbij steevast 

wordt gekozen voor duurzame mobiliteit.  

 

In het kader hiervan werd vanaf het openingsjaar van het nieuwe Zwin 

Natuur Park, en ook voor de daarop volgende jaren, tijdens de periode van 

bereikbaarheid van het bezoekerscentrum, een B-dagtrip gecreëerd voor het 

Zwin Natuur Park; een all-in biljet dat de treinreis heen en terug combineert 

met de toegang tot de attractie en het eindvervoer per bus. De B-dagtrip 

werd te koop aangeboden in alle NMBS-stations tijdens de periode van 

01.04.2018 t.e.m.30.09.2018 en was gecreëerd op basis van een 

combinatie van een voordelig toegangsticket tot het Zwin Natuur Park.  

 

Het partnership met de NMBS in de vorm van de creatie van een voordelige 

B-dagtrip kaderde in de mobiliteitsvisie van het Zwin Natuur Park en de 

duurzame mobiliteit en had tot doel het publiek te sensibiliseren om gebruik 

te maken van het openbaar vervoer om naar het Zwin Natuur Park te 

komen. Jammer genoeg besliste de NMBS in 2018 om de B-Dagtrip voor het 

Zwin Natuur Park niet langer te behouden, daar gekozen werd voor een 

beperkter aantal partners.          

 

De betrokkenheid van de provincie bij de bereikbaarheid van het Zwin 

Natuur Park en de knelpunten errond via het openbaar vervoer zijn geen 

recent gegeven. Reeds in 2016 en 2017 waren er contacten en had er een 

overleg plaats tussen de provincie en De Lijn (toenmalig directeur van De 

Lijn West-Vlaanderen, Suzy Costers) toen nog onder de bevoegdheid van 

gedeputeerde Guido Decorte. Thans gebeurt dit via gedeputeerde 

Vanlerberghe. 
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De provincie en het Zwin Natuur Park hebben het eerste seizoen, in 2016 

dus, bij wijze van experiment extra aanbod bij De Lijn besteld zodat de 

bestaande bus van lijn 12 tot de Oosthoek in de weekends van juni, 

september en oktober ieder uur verlengd werd tot aan het ZNP. Dat kostte 

ons ruim 6.000 euro, maar de resultaten waren niet overweldigend: 

 

In kleur de gemiddelde op- of afstappers van 4 juni tem 30 oktober muv de 

maanden juli en augustus 

  

 

 

In het voorjaar 2017 was er een nieuw overleg met de toenmalige directie van De 

Lijn West-Vlaanderen om te zien of we tot een haalbaar èn aantrekkelijk aanbod 

konden komen.  

 

De Lijn stelde  een halfuur pendeldienst voor gedurende 4 verlengde weekends 

(Pasen, 1 mei, OLVH-Hemelvaart en Pinksteren) tussen het station en het ZNP, 

met een tussenstop aan de dienst toerisme (dicht bij de dijk), voor een totaal 

bedrag van 25.000 euro. De gemeente bleek niet geïnteresseerd te zijn in 

deelname en het aanbod is er dan ook niet gekomen. 
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Sinds 2017 hebben we dus het ,,gewone’’ aanbod van De Lijn, zijnde in de twee 

zomermaanden een uurdienst vanaf het station tot het ZNP (lijn 13) en vanaf de 

paasvakantie tot eind september m.u.v. de maanden juli en augustus een vijftal bussen 

per dag tot aan het ZNP (lijn 12). Dat betekent dus dat het grootste deel van het jaar het 

Zwin Natuur Park niet per bus te bereiken is, tenzij voor de geoefende en gedreven 

wandelaar vanaf het Oosthoekplein. 

Andere gegevens werden verzameld in het kader van het 

klantentevredenheidsonderzoek dat het Zwin Natuur Park regelmatig voert. 

Hierbij werden de bezoekers onder meer bevraagd naar het vervoersmiddel 

waarmee ze zich naar het Zwin Natuur Park begaven.  

Dit zijn de resultaten voor wat het openbaar vervoer betreft (zomer 2018 en 

2019):  

- Evaluatie zomer 2017: 81% auto – 15% fiets – 4% bus – 4% andere 

- Evaluatie zomer 2018 : 75% auto – 13% fiets – 9% openbaar vervoer – 3% 

andere 

Er is dus een lichte stijging wat het busgebruik betreft in de zomervakantie.  

De voorbije zomervakanties waren er tot bijna 35.000 bezoekers, dus 9% komt 

neer op ongeveer 3.880 mensen.  

Daarnaast is het Zwin Natuur Park in 2018 gestart met de samenwerking met 

Vakantieparticipatie vzw (initiatief van Toerisme Vlaanderen) en bieden we 

toegangstickets aan 50% korting aan. Deze actie is enkel geldig in de periode dat 

er openbaar vervoer voorzien is, want 99% van deze bezoekers komt met het 

openbaar vervoer: 

https://netwerk.iedereenverdientvakantie.be/aanbod/daguitstap.php?ID=7055 

 

Aantal deelnemers:   

- 2018: 418 (310 volwassenen – 108 kinderen) 0,35% 

- 2019: 212 (150 volwassenen – 62 kinderen) -  0,20% - (status tem 

31/10/19) 

In 2019 werd vastgesteld dat het aantal bezoekers naar de Zwinregio (nieuwe 

Zwindijk, Zwinduinen en –polders en het Zwin Natuur Park) oploopt tot 

250.000/jaar, waarvan ongeveer de helft voor het betalend gedeelte van het Zwin 

Natuur Park en de andere helft om in de regio te wandelen en te fietsen. Op 

topdagen in de zomervakantie werden door Westtoer 7.000 fietsers/dag geteld 

op de nieuwe Internationale Dijk aan het instappunt van het Zwin Natuur Park.  

Daarbij komt dat de  Zwinwandelroute (en in de toekomst wellicht van een 

tweede wandelroute) start op de parking van het Zwin Natuur Park.  

https://netwerk.iedereenverdientvakantie.be/aanbod/daguitstap.php?ID=7055
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In het licht van die cijfers kunnen we niet anders dan vaststellen dat de reële 

bijdrage van De Lijn tot verlichting van de parkeerdruk aan het ZNP op piekdagen 

eerder anekdotisch is. Maar het openbaar vervoer dient niet enkel om de 

parkeerdruk te verlichten, maar ook en vooral om bezoekers te brengen die niet 

kunnen of willen met de wagen komen.  

 

Een natuurpark dat streeft naar duurzaamheid (met o.a. het STOP-principe) is het 

aan zichzelf verplicht met openbaar vervoer bereikbaar te zijn. Nu al haken 

potentiële bezoekers af omdat er geen bus rijdt tot het ZNP vanaf oktober tot de 

paasvakantie, bijvoorbeeld scholengroepen die vanwege de maximumfactuur 

geen eigen vervoer inleggen, of bedrijven die voor groepsevents enkel het 

openbaar vervoer willen gebruiken. Dit is een trend die zich verder kan 

doorzetten.  

 

Werd de bereikbaarheid van het ZNP besproken in de overlegmomenten van de 
vervoersregio ? Hoe is de provincie daarin betrokken? Op welke basis werd 
beslist de verbinding naar het ZNP te schrappen?  
 

De Provincie is lid van de vijf vervoerregioraden die de Vlaamse decreetgever 

heeft opgericht op haar grondgebied, waaronder de Vervoerregio Brugge. 

Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe is de politieke vertegenwoordiger in de 

vervoerregioraad.  

De provincie West-Vlaanderen en het Zwin Natuur Park hebben eind oktober 

2019 een brief aan de voorzitter van de Vervoerregio Brugge verstuurd om hun 

bezorgdheid te uiten over het voornemen van De Lijn om het ZNP niet meer als 

bestemming op te nemen in haar kern- en aanvullend net voor de Vervoerregio 

Brugge. 

Op 18 november vond er op vraag van de provincie een gesprek plaats op 

ambtelijk niveau van het Zwin Natuur Park met de mensen van MOW en De Lijn.   

Op het overleg merkte De Lijn op dat een bestemming als het ZNP, met zijn 

discontinu reizigerspotentieel en niet gelegen op een doorgaande verbinding, 

moeilijk te rijmen valt met de principes van kern- en aanvullend net. De Lijn is van 

mening dat de verbinding beter kan worden bediend met (een of meer vormen 

van) vervoer op maat.  

Alleen, het kern- en aanvullend net wordt nu uitgetekend, terwijl het vervoer op 

maat nog een grote onbekende is en er absoluut geen garantie is dat het Zwin 

Natuur Park en de ruimere Zwinregio daarin opgepikt wordt. 

Een opsteker is het feit dat een aantal beleidsnota’s van de Vlaamse Regering 

specifiek verwijzen naar een goede bereikbaarheid van de toeristische troeven in 

Vlaanderen met specifieke aandacht voor natuur en wandelen in de beleidsnota 

toerisme. Daarbij komt, dat Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid 
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een belangrijke partner is voor het Zwin Natuur Park (als beheerder van de 

Zwinvlakte en het kijkcentrum).  

Beleidsnota Toerisme Vlaamse Regering – pagina 36 

Indien we inzetten op spreiding, wordt bereikbaarheid een sleutelfactor bij het 

beleven van de verhalen in onze bestemming. Daarom willen we maximaal wegen 

op de ontsluiting van zowel deelbestemmingen als van Vlaanderen zelf en zijn 

toegangspoorten. We houden hierbij rekening houden met het ROMI (rendement 

op de maatschappelijke investering). We willen duurzame mobiliteitsoplossingen 

zoals combimodaliteit, die nu worden ontwikkeld, open trekken naar de behoeften 

van iedere bezoeker. Het is noodzakelijk dat er ook bij de opmaak van regionale 

mobiliteitsplannen voldoende rekening wordt gehouden met de noden van de 

bezoeker. Samen met mijn collega-minister bevoegd voor Mobiliteit zal ik er naar 

streven dat het agentschap Toerisme Vlaanderen, het departement MOW en de 

diverse mobiliteitsactoren hierrond constructief samenwerken.   

 

Beleidsnota mobiliteit en openbare werken: 

OD 2.2 : Een sterk, kwaliteitsvol en aantrekkelijk openbaar en collectief vervoer 

uitbouwen. 

‘Ik wil iedereen overtuigen om zich duurzaam te verplaatsen, en investeer daarom 

in de uitbouw van een sterk en kwaliteitsvol en vraaggericht openbaar en collectief 

vervoer (m.a.w. frequent, snel, stipt, comfortabel en betaalbaar). De ambitie is om 

het modale aandeel van het openbaar en collectief vervoer te verhogen en ook zo 

een duurzame bereikbaarheid en een betere luchtkwaliteit te verzekeren. 

Tegelijkertijd stimuleren we eveneens het privaat collectief vervoer door…. Mobiel 

zijn is essentieel om het eigen leven kwaliteitsvol uit te bouwen en te beleven. 

Mensen met een beperking, mensen in armoede, ouderen, etc, moeten ook ergens 

geraken… Het aantal mobiele lijnen wordt uitgebreid… 

’OD7.1: De recreatieve en toeristische troeven van Vlaanderen mee versterken: 

‘We verwachten dat het aantal recreatieve verplaatsingen in de toekomst verder 

zal toenemen. Ook het toeristisch verkeer zit in de lift. Om onze natuurlijke rijkdom 

en historische authenticiteit van onze toeristische bestemmingen te behouden, 

investeren we in duurzaam vervoer en verbetering van de omgevingskwaliteit. Zo 

slagen we erin om de toeristische troeven bereikbaar te houden en bezoekers 

aan te trekken…’ 

 

In het kader van basisbereikbaarheid vraagt men om verschillende 
vervoersmodi op elkaar af te stemmen en om voor de laatste stukken 
alternatieve vervoersmiddelen in te zetten zodanig dat het openbaar vervoer zo 
efficiënt mogelijk kan ingezet worden. Denken de provincie en het ZNP na over 
het inzetten van alternatief vervoer ? Bvb belbussen, toeristisch-recreatieve 
vervoersmiddelen, paard en kar, de in Knokke-Heist populaire golfkarretjes, 
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(deel)fietsen, taxi-mogelijkheden, private kleine shuttles …  
 

o Zo nee, waarom wordt daar tot nog toe niet op ingegaan ?  

o Zo ja, aan welke vervoersmodi denkt men ?  
zijn er reeds concrete plannen ?  

welke timing wordt vooropgesteld?  

wie neemt welke verantwoordelijkheid op (ook financieel)?  
o Hoe houdt men maximaal rekening met de wisselende aantallen 
bezoekerscijfers, (seizoensgebonden, weekdagen/weekends….)  

 
Deze pistes worden momenteel onderzocht, in samenspraak met de gemeente 

Knokke-Heist. In de eerste plaats wordt gedacht aan alternatief vervoer onder de 

vorm van elektrische shuttles van en naar het Zwin Natuur Park. Deze plannen 

moeten nog verder geconcretiseerd worden.  

Het nieuwe vervoersplan zal ten vroegste eind 2021 in voege treden, dus timing 

van deze alternatieven is voorzien als het vervoersplan in voege treedt. 

Het spreekt voor zich, dat men zal rekening houden met het wisselend aantal 

bezoekerscijfers en de frequentie daarop zal afstemmen. Hierbij moet ook 

rekening gehouden worden met het feit dat vakantieperiodes steeds drukke 

periodes zijn, alsook het hoogseizoen van begin april tot eind september.  

 

Dan zullen we ook een antwoord moeten vinden op twee beperkingen waar we 

de voorbije jaren telkens mee kampten als het ging om aanbod van alternatief 

vervoer: 

 De vraag naar vervoer is niet alleen afhankelijk van werkweek of vakantie, 

maar ook van het weer en is dus eigenlijk niet lange tijd op voorhand in te 

schatten. 

 Om bezoekers te overhalen hun auto aan de kant te zetten en tot het ZNP 

met een of andere vorm van vervoer op maat te komen, moet er een 

goed uitgeruste, aantrekkelijke randparking zijn. Op de drukste dagen in 

het ZNP zijn er echter zo goed als nergens in Knokke parkeerplaatsen op 

overschot.  

 

Met hoogachting, 

 
 
 

 
Ina De Wasch  
Directeur Zwin Natuur Park 

 
Jurgen Vanlerberghe 
Gedeputeerde voor milieu, natuur 
en landschap 
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Vraag nr. S/2019/60 

van de heer Van Meirhaeghe 
van  11.12.2019 
 

Vraag betreffende de structuur van het Zwin Natuur Park 

 

Vraag: 

 

Geachte gedeputeerde,  

 

Het Zwin Natuur Park opende haar deuren op 10 juni 2016 en was toen een Intern 

Verzelfstandigd Agentschap. De provincieraad van 23 mei 2019 keurde de nieuwe 

organisatiestructuur voor de provincie West-Vlaanderen goed en daarin werd onder 

andere gesteld dat het Zwin Natuur Park een dienst binnen de provincie is.  

Sinds 1 september 2019 is het Zwin Natuur Park dan veranderd van een IVA naar 

een “dienst”.  

 

Mijn vragen:  

- Waarom koos men niet voor een EVA? 

- Verandert dit iets aan de werking van het ZNP? 

- Verandert dit iets aan het statuut van het personeel van het ZNP? 

- Verandert dit iets aan de relatie met de provincieraadsleden (rapportering, 

toezicht, enz…)? 

 

Dank voor uw antwoorden. 

 
 

 

Antwoord:  

(digitaal verstuurd op 08.01.2020) 
 

Geacht Provincieraadslid, 

 

Op uw vraag d.d. 10 december 2019 m.b.t. de structuur van het Zwin 

Natuur Park: 

Het Zwin Natuur Park is als IVA opgericht door de provincieraad van 

28/04/2016. Het afwegingskader voor de verzelfstandiging en de motivatie 

voor de keuze van een IVA als rechtsvorm is opgenomen in de nota van de 

deputatie aan de provincieraad bij het desbetreffende agendapunt.  

 

Deze motivatie verduidelijkt waarom een externe vorm van verzelfstandiging 

(met aparte rechtspersoonlijkheid) niet werd voorgesteld. De provincieraad 

heeft die motivatie tot de zijne gemaakt door het oprichtingsbesluit goed te 

keuren. 

 

Het huidige provinciedecreet voorziet niet langer in de vorm van 

verzelfstandiging als IVA. De decreetgever is immers van oordeel dat interne 

verzelfstandigingen geen vast “model” hoeven te krijgen, maar dat maatwerk 

mogelijk is door middel van delegatiebesluiten. Het Zwin Natuur Park is 

omgevormd tot een dienst door de provincieraad van 23/05/2019 over het 
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organogram. Volgens de deputatie is de oorspronkelijke motivatie om niet 

over te gaan tot een externe verzelfstandiging (provincieraad 28/04/2016) 

nog steeds draagkrachtig. Omvorming tot een dienst en delegaties aan het 

diensthoofd, laten toe om in de praktijk nagenoeg hetzelfde resultaat te 

bereiken als voorheen bij de rechtsvorm als IVA. Deze motivatie van de 

deputatie is opgenomen in de nota van de deputatie bij het desbetreffende 

agendapunt. De provincieraad heeft die motivatie tot de zijne gemaakt door 

het organogram goed te keuren. 

 

Er verandert door de omvorming van IVA naar dienst niets aan het statuut 

van het personeel van het ZNP, noch aan de relatie met de 

provincieraadsleden. 

 
Met hoogachting, 

 
 
Ina De Wasch  
Directeur Zwin Natuur Park 

 
Jurgen Vanlerberghe 
Gedeputeerde voor milieu, natuur 
en landschap 
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Vraag nr. S/2019/61 
van de heer Van Meirhaeghe 
van 11.12.2019 
 

Vraag betreffende de implicaties vergoeding gebruik Zwinvlakte en kijkcentrum 

 

Vraag: 

 

Geachte gedeputeerde, 

 

Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse overheid is eigenaar van de Zwinvlakte 

en van het kijkcentrum in het Zwin Natuur Park. Er werd een 

samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen de provincie West-Vlaanderen, 

ANB en OC ANB (Natuurinvest) op 19 december 2011 met een addendum op 22 

juni 2017 met betrekking tot de betaling van een vergoeding voor het gebruik van 

het patrimonium van het Vlaamse Gewest (Zwinvlakte en kijkcentrum) in de 

exploitatie van het Zwin Natuur Park. De vergoeding bestaat uit een vast gedeelte 

(55.500 euro) en een variabel gedeelte. Dit laatste staat in relatie tot het aantal 

betalende bezoekers. Deze afdracht investeert Natuurinvest jaarlijks opnieuw in het 

Zwin Natuur Park. In 2019 ging dit onder andere naar de koeling in het kijkcentrum 

en de gidsenwerking. 

 

Mijn vragen hierbij: 

 

Na de uitbreiding van het Zwin met 120 hectaren (waarvan 10 hectaren op 

Nederlands grondgebied) is het aandeel van ANB in de beleving van het Zwin 

toegenomen. 

 

Heeft dit implicaties voor de vergoedingen die door ZNP aan ANB moeten betaald 

worden? 

 

Dank voor uw antwoorden. 

 

 

 

Antwoord:  

(digitaal verstuurd op 08.01.2019) 

 

Geacht Provincieraadslid, 
 
Op uw vraag d.d. 10 december 2019 m.b.t. de implicaties vergoeding gebruik 
Zwinvlakte en kijkcentrum kunnen we als volgt antwoorden: 
Met de doorbreking van de internationale dijk op 4 februari is het Zwin uitgebreid 
met 120ha, waarvan 10ha op Nederlands grondgebied. Het is niet de bedoeling 
om de bezoeker meer ruimte te geven, wel om meer rustgebied te creëren, wat 
nodig is voor de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied.  
 
Het uitgebreide gedeelte is dus niet toegankelijk voor publiek. Het betreft extra 
natuurgebied waar het zeewater dagelijks in- en uitstroomt en er zo nieuwe 
slikken en schorren gevormd worden. Het nieuwe gebied is vooral te bezichtigen 
vanop de Nieuwe Internationale Dijk,  die gratis toegankelijk is en is niet zichtbaar 
vanuit het kijkcentrum.  
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Door de uitbreiding van het Zwin werd er immers een nieuwe, bredere dijk 
gebouwd die het gebied nog beter beschermt tegen overstromingen vanuit de zee 
en zeer zware stormen. Daarnaast zijn er in het nieuwe gebied extra 
broedeilanden aangelegd wat positief is voor de vogelpopulatie in de Zwinregio. 
 
De uitbreiding heeft dus geen implicaties op de vergoeding die de provincie West-
Vlaanderen aan ANB en OC ANB (Natuurinvest) betaalt voor het gebruik van de 
Zwinvlakte en het kijkcentrum.  
Met hoogachting, 

 
 
Ina De Wasch  
Directeur Zwin Natuur Park 

 
Jurgen Vanlerberghe 
Gedeputeerde voor milieu, 
natuur en landschap 
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I.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken werd en waarop 
laattijdig werd geantwoord 
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I.3. Vragen waarvan de reglementaire termijn verstreken is en waarop nog niet 
werd geantwoord 
 
 
-  
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II. MONDELINGE VRAGEN 

 

Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. 19.12.2019 
 

 

M/2019/80 

 

De heer Anthony Dumarey, Open Vld-raadslid, heeft een vraag over toerisme en 

educatie rond de blauwe economie. De Vlaamse maritieme sector heeft reeds een 

lange traditie en vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de Vlaamse economie 

met een direct toevoegde waarde van 26 miljard euro zegt de heer Dumarey. De 

sector biedt ook aan 46.000 personen werk op voltijdse basis. Vlaanderen, zeker 

West- Vlaanderen, is volop bezig om binnen het Europese blauwe economie 

groeiverhaal een koppositie te verwerven om een topspeler op de internationale 

markt te worden en blijven. Er dient gezegd te worden dat de POM de blauwe 

economie enorm ondersteunt, aldus de heer Dumarey. Dat kan het raadslid enkel 

maar toejuichten. Zeker nu ook andere takken, zoals wetenschappelijk onderzoek, 

educatie en toerisme in de kijker worden gezet. In oktober werd een escape room 

offshore windturbines voor scholen gelanceerd.  

 

Meer dan 1.000 leerlingen schreven zich in om hun vaardigheden te testen. In 2018 

alleen al werden meer dan 2.000 overnachtingen geboekt in Oostende, dit in het 

kader van de meetings van het VLIZ en de blauwe cluster, licht de heer Dumarey 

toe. Deze bezoekers maken kennis met de Belgische kust, met als insteek een 

professioneel bezoek, maar tevens kunnen deze bezoekers meegenieten van de 

gastvrijheid en van wat West-Vlaanderen culinair te bieden heeft. Er bieden zich 

heel wat opportuniteiten aan voor een HUB in Oostende. Het raadslid gaat over 

naar zijn vragen: welke plannen zijn er om in 2020 verder in te zetten op educatie, 

en de middelbare en hogescholen in West-Vlaanderen te betrekken bij de blauwe 

economie. Worden er partnerships vanuit toeristisch oogpunt opgezet om de 

Oostendse HUB uit te spelen als aantrekkelijk locatie van kennis en ontspanning.  

 

Tot slot vraagt de heer Dumarey welke initiateven de POM de komende jaren 

gericht op de blauwe cluster zal uitrollen. 

 

Antwoord 

 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, geeft de heer Dumarey gelijk als hij in de 

provincieraad duidelijk stelt dat de blauwe economie wellicht één van de 

belangrijkste hefbomen zal zijn om de provincie West-Vlaanderen ook in de 

komende periode economisch innovatief en vooruitstrevend op de kaart te zetten. 

De gedeputeerde zegt dat het raadslid terecht verwijst naar de POM die op basis 

van een destijds gevoerd onderzoek door een studiebureau, een zestal jaar 

geleden, heeft gewezen op de opportuniteiten van deze blauwe economie. De POM 

wees op mogelijkheden die toen nog vrij onbekend waren in België en dat de 

provincie daar moest op inspelen.  

 

De gedeputeerde geeft enkele initiatieven die de POM heeft ontwikkeld mee: de 

fabrieken voor de toekomst, de ontwikkeling van het wetenschapspark Oostends 

science park (een initiatief dat velen zeer risicovol vonden, namelijk het op zee 

realiseren van testfaciliteiten voor blauwe onderzoeksopdrachten, maar waar op 

vandaag meer dan tien projecten reeds in de steigers liggen), initiatieven naar 

aanleiding van de Brexit , seaport, quick wins en de samenwerkingsovereenkomst 
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met de blauwe cluster inmiddels erkend door Vlaanderen. De vraag van het raadslid 

gaat over initiatieven naar opleiding, onderwijs en vorming.  

De gedeputeerde geeft mee dat in het kader van een Europees project, ‘Into 

Power’, de provincie de kans heeft gehad om een aantal originele initiatieven te 

starten. Eén ervan was de escape room.  

 

De gedeputeerde licht het concept van een escape room kort toe. Heel veel jonge 

mensen hebben interesse voor dit concept en er wordt met Oostende zelfs 

nagedacht om dit experiment structureel te maken. Door de juiste antwoorden te 

geven op de juiste vragen die moeten gesteld worden naar economische 

ontwikkeling, verduurzaming van de kust en toeristische mogelijkheden aan de kust 

kan men uit de escape room raken. Wat betreft de toeristische mogelijkheden aan 

de kust zal de gedeputeerde straks aan gedeputeerde Lahaye-Battheu het woord 

geven.  

 

Dankzij Into Power heeft men op dat terrein een succesverhaal kunnen bouwen, de 

gedeputeerde hoopt dat dit in de toekomst structureel kan worden verder gezet en 

Oostende en de kust hier goed bij varen.  

Wat betreft het hoger onderwijs wijst de gedeputeerde op het feit dat er weinig 

master opleidingen zijn in de provincie West-Vlaanderen. Er zijn een aantal 

bachelors en een beperkt aantal masters, meerbepaald de opleiding voor industrieel 

ingenieurs. De provincie moet hiertoe ambitie tonen volgens de gedeputeerde en 

dit via de strategie van het organiseren van master na master opleidingen in de 

provincie. De gedeputeerde verwijst hierbij naar het recentste Vlaamse 

regeerakkoord waarbij een budget van vijf miljoen euro werd voorzien om bepaalde 

master na master opleidingen de kans te kunnen geven om op te starten. De 

gedeputeerde wil zich niet in de plaats stellen van UGent of KULeuven, maar deze 

opleidingen zouden ook op het vlak van marieme ontwikkelingen iets kunnen 

betekenen.  

 

Dit belet niet dat de provincie nu reeds vanuit de POM initiatieven ondersteunt rond 

volwassenonderwijs, meerbepaald universitair voortgezet onderwijs. De heer de 

Bethune geeft hierbij als illustratie een summerschool die in 2020 reeds voor derde 

keer wordt georganiseerd. Er is een internationale cursus rond offshore wind aan de 

gang, wat ook meteen verwijst naar de bijzonder goede relaties van de provincie 

met BOC (Belgian Offshore Cluster, de windmolenparken in de Noordzee), aldus de 

gedeputeerde. Hij deelt mee dat ook een voortgezette opleiding rond offshore wind 

in de maak is. De gedeputeerde hoopt dit met de provincie te kunnen financieren. 

De technische universitaire alliantie Tuawest zal daar ook haar schouders onder 

zetten. De gedeputeerde hoopt dat het volwassenonderwijs Syntra West op 

opleidingen rond dit onderwerp zal inzetten.  

 

De heer de Bethune is van mening dat de sneeuwbal nu aan het rollen is. Zes jaar 

geleden is de provincie hiermee gestart via de fabrieken van de toekomst. De POM 

heeft baanbrekend werk verricht.  

 

Er zijn samenwerkingsovereenkomsten gesloten met het VLIZ, met BOC en met de 

blauwe cluster die inmiddels is erkend. Dat brengt een zeker dynamiek en 

vooruitgang in de geesten met zich mee. De gedeputeerde denkt dat er de 

komende jaren een doorbraak zal komen. De provincie zal er alles aan doen om dit 

mogelijk te maken. De gedeputeerde geeft een laatste voorbeeld: er wordt door de 

POM een dossier ingediend rond de ontwikkeling van een drone port West-

Vlaanderen.  

 

Dit is een vrij unieke ontwikkeling zegt de gedeputeerde. Vanuit Zeebrugge, 

Oostende en Koksijde (met een letter of intent van de minister van defensie) wordt 
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een dossier ingediend in de GTI West-Vlaanderen voor twee miljoen euro, waarbij 

werk wordt gemaakt van de ontwikkeling van een drone port.  

 

Het gaat om drone toepassingen, drone productie en drone testing aan de kust. 

Rond drone opleidingen neemt Vives in Oostende ook initiatieven zegt de 

gedeputeerde. De provincie wil ervoor zorgen dat er een West-Vlaamse HUB rond 

drone ontwikkelingen, drone toepassingen en opleidingen komt. Mits goedkeuring 

van Europa en Vlaanderen moet dit met Europese steun gerealiseerd kunnen 

worden.  

 

De gedeputeerde benadrukt dat het hier om een zeer sterk dossier gaat. Er worden 

drie kuststeden in één beweging samengebracht om te tonen hoe marieme 

toepassingen onder water, op zee en in de lucht kunnen worden ontwikkeld en zo 

West-Vlaanderen op de kaart zetten. Dit is volgens de gedeputeerde een mooie 

troef voor West-Vlaanderen die in het verleden misschien te weinig werd 

uitgespeeld. Vandaag gaat de provincie hier resoluut het voortouw in nemen besluit 

de gedeputeerde zijn antwoord. Wat betreft de acties bij vertalen hiervan naar het 

groot publiek inzake toerisme geeft de heer de Bethune het woord aan mevrouw 

Lahaye-Battheu. 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, deelt mee dat de blauwe cluster 

naar een groene en duurzame kust toewerkt. Er werd een partnerschap aangegaan 

met de Belgische, Nederlandse en Engelse partners in het Europese twee zeeën 

project dat van start gaat op 1 januari 2020. Westoer is ook partner van dit project 

en de bedoeling is vooral om kennis op te doen rond circulair toerisme en private 

maar ook publieke toeristische partners te stimuleren om de kansen van de 

circulaire economie te exploreren.  

 

Voor wat betreft de blauwe cluster is het zo dat deze vooral zal werken op 

pilootprojecten met ondernemers rond energie en water verduidelijkt de 

gedeputeerde. Westoer zal vooral de nadruk leggen op pilootprojecten rond afval 

en propere stranden samen met gemeenten en ondernemers.  

 

De bedoeling van dit alles is om het ecotoerisme uit te bouwen en ervoor te zorgen 

dat de kust nog aantrekkelijker wordt voor educatieve en toeristische belevingen 

besluit de gedeputeerde. 

 

Repliek 

 

De heer Dumarey zegt uitermate tevreden te zijn met de antwoorden van beide 

gedeputeerden. Hij onderstreept dat de provincie West-Vlaanderen samen met de 

POM heel veel ambitie heeft. Men wil verder werken aan de blauwe cluster en 

economie. Ook het toeristisch aspect wordt verder uitgebouwd.  

 

 

M/2019/81 

 

Mevrouw Martine Van Ryckeghem, Open Vld-raadslid, heeft een vraag over het 

onderhoud, de verlichting en de verharding van de groene assen. De provincie 

West-Vlaanderen kent negen groene assen, samen goed voor 98 kilometer wandel- 

en fietsplezier. In heel wat assen zijn ook slimme verbindingen tussen West-

Vlaamse steden en gemeenten die dagelijks gebruikt worden voor functioneel 

fietsverkeer. Heel wat scholieren en werkenden willen zich via deze trajecten op 

een veilige manier naar school of naar het werk begeven, aldus mevrouw Van 

Ryckeghem.  
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Het blijft echter een oud zeer dat de zichtbaarheid op bepaalde stukken erg beperkt 

is en zeker in de donkere wintermaanden. Het raadslid zegt dat zij weet dat het 

steeds de bedoeling is geweest van de provincie om de groenen assen groen te 

houden, maar bij zware regenval, ijzel of sneeuw kan dit echter voor gevaarlijke 

situaties zorgen.  

 

Verschillende steden en gemeenten op wiens grondgebied  de groene assen lopen 

hebben al aangegeven rond te tafel te willen zitten met de provincie om deze 

trajecten te optimaliseren. Het is natuurlijk niet de bedoelding om de gehele 

trajecten te gaan verlichten of verharden, maar wel om de strategisch punten 

samen te herbekijken zegt het raadslid. Mevrouw Van Ryckeghem vraagt hoe de 

deputatie tegenover de verlichting op de groene assen staat en welke initiatieven 

worden genomen om de fiets- en wandelveiligheid te garanderen bij regen, ijzel en 

sneeuw.  

 

Zij vraagt tenslotte als er op korte termijn een bijeenkomst is gepland met de 

betrokken steden en gemeenten. 

 

De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, sluit zich graag aan bij zijn collega i.v.m. de 

bezorgdheid rond de verlichting op de groene 62 en andere groene assen. Echter 

wil het raadslid zich ook graag verdiepen in de keuze van de half verharding. De 

verantwoording en de uitleg die hij hiervoor steevast krijgt, is dat een groene as 

meer is dan een fietspad. De heer Aernoudt toont beelden van de groene 62 tussen 

Torhout en Oostende.  

 

Er is meer dan een fietspad, er is ook natuurwaarde, er zijn wandelaars en lopers, 

waardoor het niet verharden met asfalt wordt verantwoord, aldus het raadslid. 

Volgens het raadslid wordt hiermee toegegeven dat men daardoor inboet aan 

fietscomfort. Door hun oorsprong van oude spoorwegbeddingen, zijn de assen in 

vrij veel gevallen rechte lijnen tussen twee gemeenten.  

 

De groene 62 is bijvoorbeeld een rechte lijn tussen Torhout en Oostende. Dit is 

voor de fietser heel zeker de kortste verbinding tussen deze twee steden, aldus het 

raadslid. Net daarom wordt deze groene as ook heel vaak gebruikt voor functioneel 

verkeer. De recente uitbreiding van de groene 62 tot aan het station van Oostende 

versterkt dit gebruik nog in de regio. De combinatie van woon- werkverkeer, zeer 

vaak met de elektrische fiets, met de half verharding is niet evident zegt de heer 

Aernoudt. Zijn gemeente krijgt hierover best veel vragen en opmerkingen. De 

elektrische fiets is voor de West-Vlaming een vrij dure investering waar hij 

zorgvuldig mee wil omgaan. In de zomer krijg het raadslid vaak vragen over de 

schade en risico’s voor de elektrische motoren door stofvorming op de half 

verharding en in de winter krijgt men melding van waterplassen en 

moddervorming. De heer Aernoudt toont beelden van een fietsmotor vol slijk na 

een korte tocht op de groene 62. Het raadslid vraagt om de beleidskeuze rond 

verharding van de groene assen, of op zijn minst waar een groot potentieel is naar 

functioneel verkeer aan een grondig onderzoek te onderwerpen.  

Kan er gekozen worden voor een betere vorm van verharding besluit de heer 

Aernoudt zijn vraag. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, antwoordt dat de verlichting en 

verharding langs groene assen zaken zijn die in het voorbije jaar ook regelmatig op 

zijn tafel zijn terecht gekomen en waar het antwoord op vandaag nog steeds niet 

eenduidig is.  
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Eén en ander heeft te maken met het feit dat het nog altijd lamentabel is gesteld 

met de uitbouw van het fietsroutenetwerk in de provincie, aldus de gedeputeerde. 

De gedeputeerde heeft ook kennis genomen van mailverkeer tussen de provinciale 

diensten en een fervent gebruikster van de groene as. Deze dame geeft aan geen 

alternatief te hebben voor deze groene as. Zij zegt dat wanneer zij langs de 

openbare weg wil fietsen zij enkel moordstrookjes aantreft.  

 

Mochten daar voldoende comfortabele fietspaden gelegen hebben was het probleem 

opgelost, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde begrijpt dat wanneer iets niet in 

orde is (een veilige fietsweg), men een alternatief zoekt, in dit geval een groene as. 

Ten aanzien van dit alternatief worden vervolgens een aantal verwachtingen 

geschapen waarvan de groene assen nooit de ambitie hebben gehad om dit soort 

verwachtingen in te vullen.  

 

De gedeputeerde vestigt er de nadruk op dat de groene assen verlaten 

spoorwegbeddingen zijn, aangekocht door de provincie West-Vlaanderen bij de 

NMBS. West-Vlaanderen is de enige provincie die dit heeft gedaan en daardoor over 

een mooi netwerk aan groene assen beschikt. Deze beddingen zijn ontwikkeld of 

aangekocht met de bedoeling om ze te ontwikkelen als natuurverbindingsgebieden.  

 

Dan komt er een discussie tussen aan de ene kant natuurbehoud, 

natuurontwikkeling, natuurbewegingen en het functionele karakter van zo’n groene 

as aan de ander kant. Deze problematiek is wat scherper te komen staan sinds de 

selectie van de groene assen op het BFF en sommige zelfs op het 

fietssnelwegennetwerk, waar dan volgens de gedeputeerde geheel terecht ten 

aanzien van de gebruikers de indruk wordt gewekt dat men een aantal functionele 

comfortzaken mag verwachten op deze groene assen. Het blijft een moeilijk verhaal 

zegt de gedeputeerde, dit geldt zowel voor de verharding als voor de verlichting, 

want beide dingen sporen één op één samen.  

 

De gedeputeerde geeft aan dat een aantal zaken herbekeken zullen worden. Hij 

denkt dat voor de groene assen die geselecteerd zijn als fietssnelweg, minstens op 

deze trajecten een bijsturing van het provinciaal kader mag worden verwacht. Dit 

zal tijd vragen zegt de gedeputeerde, want er zijn een aantal onderliggende 

visienota’s die destijds door de deputatie zijn goedgekeurd, waar hij niet zomaar wil 

van afwijken.  

 

Er is de provinciale lichtvisie, waar als hier aan wordt gesleuteld dit beter 

behoedzaam gebeurt en niet in functie van één of ander specifieke vraag. De 

gedeputeerde denkt dat waar door natuurgebied wordt gegaan, de provincie weinig 

concessie zal doen op vlak van verharding en verlichting. In een stedelijke 

omgeving met fietssnelwegen kunnen wel zaken worden aangepast. Dit in de lijn 

van wat al voor een stuk is gebeurd, bijvoorbeeld langs het Gulden Sporen pad. De 

gedeputeerde is van mening dat het belangrijk is dat ervoor wordt gezorgd dat ook 

op de andere trajecten van het BFF of van het fietssnelwegennetwerk, bijvoorbeeld 

langs de N33 en de Torhoutse steenweg, over het ganse traject vrij liggende 

fietspaden liggen.  

 

Dan heeft men al een deftig alternatief voor de route 62 die ab initio als recreatieve 

as is bedoeld en wordt het potentieel conflict, tussen de recreatieve fietser die 

vrolijk fluitend rondkijkend de natuur bewondert en de wat snellere fietser op een 

speadylex, vermeden.  

 

De gedeputeerde belooft geen resultaten op korte termijn, maar tegen de zomer 

2020 zou dit uitgeklaard moeten zijn.  
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Wat de winter betreft zegt de gedeputeerde dat de half verharding dan weer het 

voordeel heeft minder gevoelig te zijn aan ijzelvorming en ijsplekken waardoor niet 

gestrooid moet worden. De heer Vanlerberghe verduidelijkt dat strooizout maar 

werkt als er over wordt gereden. Het over dit zout rijden met licht verkeer (fiets) 

heeft weinig effect. De sneeuw zal blijven liggen en het milieunadeel dat hiermee 

wordt gegenereerd is groot. De gedeputeerde besluit dat de bezorgdheden van 

beide raadsleden ook de zijne zijn, maar het is balanceren op een slappe koord en 

hij niet weet waar het precies zal eindigen. 

 

 

Repliek 

 

Mevrouw Van Ryckeghem repliceert dat zij ten volle begrijpt dat bij de aankoop van 

de groene assen het voluit de bedoeling was deze groen te houden. Maar zij stelt 

dat het jammer zou zijn dat er eerst een zwaar ongeval moet gebeuren vooraleer 

de overheid in actie schiet. Het raadslid is dus heel blij van de gedeputeerde te 

vernemen dat hij de bedoeling heeft om op strategische punten de provinciale visie 

te herbekijken en na te gaan hoe kan worden bijgestuurd in het kader van het 

dagelijkse gebruik van de groene assen.  

 

De heer Aernoudt zegt blij te zijn dat de gedeputeerde de bezorgdheid ter harte 

neemt. Hij pleit niet om van de groene as 62 een fietssnelweg te maken. Er is een 

groot verschil tussen de situatie van vandaag en een fietssnelweg. Het raadslid 

deelt bovendien de bezorgdheid van de gedeputeerde over de natuurwaarden.  

 

Hij wil in dat verband het voorstel van zijn collega raadslid aanreiken, om werk te 

maken van een betere ecologische invulling van de restpercelen langs de fietsassen 

als eventuele compensatie voor verlies aan natuurwaarden die bij een betere 

verharding en verlichting zouden geleden worden. 

 

 

M/2019/82 

 

Mevrouw Sigrid Vandenbulcke, N-VA-raadslid, heeft een vraag over het groendak 

op het provinciehuis Boeverbos. Zij deelt vooreerst mee dat haar vraag voor een 

stuk zonder onderwerp is omdat zonet een persbericht is verschenen is over de 

realisatie van het groendak. Op 24 mei 2018 werd in de provincieraad de 

goedkeuring gegeven voor de vervanging van het zinken dak door een groendak. 

De  geraamde kostprijs was 443.595 euro inclusief BTW. Een grondige aanpak van 

het parabooldak was noodzakelijk om meer schade aan de binnenkant van het 

gebouw te vermijden.  

 

Sinds 1999 moest de eerdere zinken dakbedekking al meerdere keren worden 

hersteld en dit omwille van waterinsijpeling. Het dak werd tenslotte bijkomend 

geïsoleerd deelt mevrouw Vandenbulcke mee. Er werd voor een groendak gekozen 

omwille van vele voordelen. Het groendak kan ongeveer 50 % van het regenwater 

opnemen en terug afgeven in de atmosfeer, hierdoor is er minder 

overstromingsgevaar bij piekmomenten. Een groendak werkt daarnaast warmte-

isolerend en verhoogt ook de verscheidenheid aan planten en diersoorten. Dergelijk 

dak werkt tenslotte luchtzuiverend en verhoogt de levensduur van de dakbedding. 

Dit groendak zal een levensduur van 30 tot 35 jaar hebben, aldus het raadslid. De 

werken zijn gestart op 2 mei 2019 en zouden ongeveer 60 werkdagen duren. Het 

raadslid geeft aan dat deze werken veel langer hebben geduurd, namelijk tot begin 

december.  

 

In het persbericht staan 148 werkdagen vermeld. Het raadslid vraagt naar de reden 

van de verlengde duur van deze werken. In het persbericht staat dat de werken 
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350.332 euro hebben gekost. Mevrouw Vandenbulcke vraagt als dit exclusief BTW 

is. Tenslotte vraagt zij naar de ervaring van de deputatie bij de realisatie van dit 

dak en als de deputatie van plan is om dit nog op andere provinciale gebouwen te 

realiseren.  

 

 

Antwoord 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, bevestigt dat de werken lang 

hebben geduurd, te lang volgens haar. De stellingen hebben lang rond het 

Boeverbos gestaan. De gedeputeerde wil evenwel ook positief zijn en denkt dat 

mag gezegd worden dat het resultaat gezien mag zijn. In de eerste plaats vraagt 

het raadslid waarom deze werken zolang hebben geduurd.  

 

De gedeputeerde verwijst hierbij naar de uitleg die zij heeft gekregen van de 

bevoegde diensten. Het bevel van aanvang is gegeven op 29 maart en de 

aannemer had 60 werkdagen om de werken uit te voeren. Alles moest begin juli 

rond zijn, dit is voor het bouwverlof verduidelijkt mevrouw Lahaye-Battheu. Heel 

veel zaken zijn niet verlopen zoals verwacht. In de eerste plaats is men te laat 

begonnen met de werken, de aannemer is op 2 mei begonnen met de opbouw van 

de stellingen. De uitvoeringstermijn was dan al een grote maand aan het lopen licht 

de gedeputeerde toe. Ten tweede hebben de technische fiches van de toe te passen 

bouwmaterialen, die de aannemer ter goedkeuring moest voorleggen aan de 

werkgever, op zich laten wachten. Zolang de fiches niet waren goedgekeurd konden 

de materialen niet worden besteld. Een derde reden is dat de aannemer bij de 

bestelling van het dakisolatiemateriaal geconfronteerd is geweest met een 

stokbreuk bij de leverancier waardoor de termijn nog eens is opgelopen. Tijdens 

het bouwverlof van 15 juli tot 5 augustus lagen de werken sowieso stil zegt de 

gedeputeerde.  

 

De verantwoordelijke op de werf is afkomstig uit Bulgarije en is tijdens zijn verlof 

naar ginder getrokken. Uiteindelijk is deze meestergast niet op 5 augustus 

herbegonnen met de werken, maar op 19 augustus. Blijkbaar kon er bij de 

aannemer niemand anders dan deze meestergast verder werken aan het dak. Op 

die manier gingen opnieuw twee weken verloren. Uiteindelijk waren er dan ook 

problemen met het vinden van een onderaannemer om het groendak te plaatsen. 

De hoofdaannemer is immers een gewone dakwerker die een onderaannemer moet 

aanspreken voor het plaatsen van het groendak.  

 

Dit is niet zonder slag of stoot gegaan zegt de gedeputeerde. Het groendak werd 

vanaf 25 oktober geplaatst en dit duurde tot de voorlopige opleveringsdatum begin 

deze week, 16 december, aldus de gedeputeerde. Binnen deze periode waren er 

heel veel dagen waarop niet aan het dak werd gewerkt, dit omwille van het feit, zo 

werd de gedeputeerde meegedeeld, dat de hoofdaannemer de onderaannemer op 

het vlak van planning niet altijd in de hand had. De provincie heeft als 

opdrachtgever nog een stok achter de deur. Zij kan een contractueel bepaalde 

boete opleggen: vijf procent van het gunningsbedrag (maximale vertragingsboete). 

Omwille van het feit dat de aannemer reeds wist dat hij deze boete moest betalen 

was er op het einde geen incentief meer om hem nog onder druk te zetten.  

 

De provincie heeft dit evenwel nog geprobeerd, het dak moest immers afgewerkt 

worden. Uiteindelijk heeft het te lang geduurd herhaalt de gedeputeerde. Dit is 

jammer, maar als opdrachtgever kan de provincie enkel aandringen en dan de 

boete opleggen, hetgeen ook effectief is gebeurd. 

Financieel is er zeker geen meerkost benadrukt te gedeputeerde. Het raadslid heeft 

het geraamde bedrag uitgesproken. Aanvankelijk werd gedacht dat de werken 

ongeveer 443.000 euro inclusief btw zouden kosten. Het werk werd definitief 



 
 
Provincieraad van West-Vlaanderen - Vragen en Antwoorden  – Nr. 11    –   december 2019  34 
 

 

 

 

gegund voor 350.332 euro inclusief btw. Op dit ogenblik is er nog geen eindstaat 

zegt de gedeputeerd. De dienst verwacht dat de prijs onder de 350.000 euro zal 

landen, men denk 317.000 euro. De gedeputeerde licht toe waarom dit bedrag 

uiteindelijk lager ligt. Als eerste reden bleek uit een studie die werd uitgevoerd dat 

er verstevingswerken gingen moeten uitgevoerd worden, maar dit bleek nadien niet 

nodig te zijn.  

Na aftrek van vervolgens de boete (vijf procent die staat voor 14.000 euro) zal het 

werk normaal gezien uitkomen op 300.000 euro. Mevrouw Lahaye-Battheu herhaalt 

dat dit voorlopige cijfers zijn. 

 

De gedeputeerde gaat over naar de laatste vraag van mevrouw Vandenbulcke 

betreffende de ervaring met de realisatie van het dak en als de provincie hiermee 

verder zal gaan. Zij antwoordt dat het groendak er nu ligt en binnen het jaar zal 

worden geëvalueerd. Hoe werkt het dak en komen alle voornoemde voordelen 

effectief uit. Dan pas zal beslist worden als dergelijke daken ook worden gelegd op 

andere gebouwen. 

 

 

Repliek 

 

Mevrouw Vandebulcke zegt dat zij alle begrip heeft voor het feit dat bouw-of 

verbouwingswerken kunnen uitlopen. Zij stelt evenwel voor om een stand van 

zaken in de betrokken commissie te geven als eventuele komende werken ook 

zouden uitlopen. 

 

 

M/2019/83  

 

Vraag: 

 

De heer Ruben Strobbe, CD&V-raadslid, heeft een vraag over het 

subsidiereglement internationale onderwijsstages. In de zitting van juni 2019 

keurde de provincieraad het nieuwe subsidiereglement voor internationale 

onderwijsstages en onderzoekservaring goed. Intussen is de eerste indienronde 

voorbij en kregen geïnteresseerde studenten en medewerkers van de West-

Vlaamse hogescholen of universiteiten de kans om een aanvraag in te dienen. In de 

voorbije periode 2016-2018 kregen ongeveer 330 studenten en 68 medewerkers 

van West-Vlaamse instellingen de kans om met deze provinciale subsidie een 

langdurige internationale ervaring op te doen in uiteenlopende disciplines en op 

diverse locaties in de DAC-landen in het kader van hoger onderwijs in West-

Vlaanderen. Het onderwijsveld gaf expliciet aan dat het voortzetten van dit 

provinciale initiatief een duidelijke meerwaarde zou uitmaken op het vlak van 

mobiliteit van studenten hoger onderwijs in West-Vlaanderen.  

 

De financiële initiatieven vanuit de provincie zouden wel degelijk het verschil maken 

naast de mogelijkheden die gecreëerd worden door ander overheden, aldus de heer 

Strobbe. Op basis van ervaringen in het verleden zijn in het nieuwe reglement een 

aantal accentverschuivingen doorgevoerd. Onder meer de uitbreiding van het 

werkgebied van de DAC-landen naar een wereldwijd werkgebied, met uitzondering 

van de Erasmus zone.  

 

De heer Strobbe vraagt als het reglement in zijn vernieuwde vorm aanslaat bij het 

doelpubliek, namelijk studenten en medewerkers van de West-Vlaamse hogere 

onderwijs instellingen. Hij vraagt tenslotte als er reeds zicht is op welk soort 

internationale ervaring het nieuwe reglement concreet kan realiseren. 
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Antwoord: 

 

De heer Jean de Bethune, antwoordt dat wat vroeg om reeds een paar weken na de 

goedkeuring van het budget een evaluatie te maken. Toch heeft de gedeputeerde 

hiertoe inspanningen gedaan. Hij heeft op vandaag aan 102 studenten een brief 

kunnen sturen met de mededeling dat hun dossier werd goedgekeurd met een 

steun van 1.500 tot 2.500 euro, om in het verre buitenland minstens twee maand 

een ervaring op te doen. Ook 17 docenten kregen een brief, om twee à drie weken 

naar het buitenland te gaan. Het gaat om studenten die in het laatste jaar zitten. 

Dit is een mooi resultaat vindt de heer de Bethune. In deze eerste call wordt een 

budget van 199.500 euro besteed. Dat is ongeveer 55 % van het budget dat voor 

de komende periode beschikbaar wordt gesteld.  

 

De ambitie van de provincie West-Vlaanderen om jonge mensen een kans te geven 

in het verre buitenland een langdurige ervaring op te doen, is denkt de 

gedeputeerde een schot in de roos. Wanneer de gedeputeerde de cijfers 

betreffende de locaties bekijkt naar waar men vertrekt, dan stelt hij vast dat heel 

wat van deze stages nog gelinkt zijn aan de sterke traditie die de provincie in 

Noord-Zuid verband heeft. De gedeputeerde vindt het belangrijk ook hierover in de 

komende periode evaluaties te maken.  

 

Op de 102 studenten die de komende weken een steun gaan krijgen van de 

provincie, gaan er meer dan de helft (64) naar Afrika. Dit is op zich zeer positief 

zegt de gedeputeerde. 22 studenten gaan richting Azië gaan, 11 naar Centraal-en 

Zuid-Amerika. Slechts vier studenten gaan naar Noord-Amerika. De gedeputeerde 

is van mening dat in de positionering van dit initiatief, de provincie meer de nadruk 

zal moeten leggen dat het niet enkel gaat over solidaire inspanningen en 

engagementen in het Zuiden, maar dat er via dit subsidiereglement ook absoluut 

mogelijkheden zijn voor mensen die graag naar Canada, Australië en andere 

geavanceerde landen wensen te gaan. Dat was de bedoeling van dit nieuwe 

reglement. Het idee van solidariteit naar het Zuiden draagt de provincie al jaren 

met zich mee en de provincie laat dit ook niet los benadrukt de gedeputeerde. De 

provincie wil evenwel verder kijken dat het Zuiden. Het budget is gebracht op 

400.000 euro. 

 

Een tweede bedenking die de gedeputeerde wil maken om duiding te geven bij de 

eerste analyse op basis van de resultaten van eerste call, is dat het ook belangrijk 

is dat de korte stages voor docenten goed worden verzorgd. Hij stelt vast dat veel 

studenten nog altijd voor een stuk worden meegetrokken door docenten en 

luisteren naar hun proffen en docenten. De gedeputeerde ziet heel duidelijk dat er 

een link is tussen de belangstelling van de docenten die een korte periode naar het 

verre buitenland gaan en de student die volgen. Deze mobilisatiekracht van 

docenten is belangrijk waardoor de provincie verder moet inzetten om de 

hogescholen in deze stages te mobiliseren. Er is nog werk aan de winkel, maar de 

eerste resultaten zijn volgens de gedeputeerde bijzonder positief en hij is dan ook 

bijzonder verheugd dat meer dan 100 studenten uit West-Vlaanderen een ervaring 

mogen hebben in het verre buitenland.  

 

Repliek 

 

De heer Strobbe repliceert dat hij na deze eerste succesvolle oproep hoopvol 

uitkijkt naar de tweede oproepronde. 
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M/2019/84 

 

Mevrouw Hilde Decleer, CD&V-raadslid, heeft een vraag over de Brexit,.  

Zij zegt dat het al een hele tijd duidelijk is dat de Brexit zwaar zal toeslaan op de 

West-Vlaamse economie. Na een lange periode van uitstel en onzekerheid is nu 

geweten dat Boris Johnson zijn belofte ‘Get Brexit Done’ zal waarmaken: op 31 

januari 2020 verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie.  

De overgangsperiode loopt tot eind 2020. In de elf maanden die nu volgen moet 

een handelsakkoord gesloten worden. Voor de visserij die de provincie West-

Vlaanderen zeer nauw aan het hard ligt is dit tegen 30 juni 2020, aldus mevrouw 

Decleer. Volgens een studie van de universiteit Leuven, in opdracht van de Vlaamse 

regering, verschenen in De Tijd van 14 december 2019, zouden er in West-

Vlaanderen bij een harde Brexit 5.031 jobs verdwijnen. Bij een zachte Brexit 1.471 

jobs. In absolute cijfers is volgens dit artikel de klap het grootst in de provincie 

Antwerpen, maar in relatieve cijfers is de klap het grootst in de provincie West-

Vlaanderen deelt mevrouw Decleer mee.  

 

De grootste schok in West-Vlaanderen is te verwachten op de as Brugge-Kortrijk. 

Volgens persberichten van 18 december 2019 duikt het spook van een harde Brexit 

terug op. Mevrouw Decleer stelt dat er minstens zeker al een zachte Brexit zal zijn. 

Ondernemingen stonden nu al op de rem uit onzekerheid en stellen investeringen 

en aanwervingen uit. Het raadslid vraagt welke concrete acties op korte, 

middellange en lange termijn worden voorzien en er als er reeds acties werden 

gestart. Is er al een grensoverschrijdend Brexit actieplan met specifieke acties als 

basis voor het Europese Brexit fonds. Hoe kan de provincie West-Vlaanderen ervoor 

zorgen dat de klappen die de West-Vlaamse economie krijgt zo minimaal mogelijk 

blijven. 

 

De heer Simon Bekaert, Sp.a-raadslid, geeft aan dat hij er bij de bespreking van 

het meerjarenplan twee weken geleden op heeft gewezen dat als de provincie 

West-Vlaanderen echt met cijfers wil overtuigen, deze cijfers zullen moeten komen. 

Deze cijfers moeten niet komen van de provincie zelf of van de POM, maar van een 

studie door een onafhankelijke instelling die op zich niet verbonden is met de 

provincie. Bijvoorbeeld uitgevoerd door een universiteit in opdracht van de Vlaamse 

of federale overheid, waaruit dan de impact van de Brexit blijkt, aldus de heer 

Bekaert.  Het raadslid zegt dat hij bij de bespreking van het meerjarenplan ook 

heeft gemeld er voor alert te moeten zijn dat uit de cijfers en studies de juiste 

conclusies worden getrokken in het voordeel van de provincie West-Vlaanderen. Op 

zaterdag 14 december werden de resultaten van een Brexitstudie van de KULeuven 

besteld door de Vlaamse regering, gedeeltelijk kenbaar gemaakt in de pers.  

 

Uit deze studie blijkt dat qua cijfers in jobverlies de provincie Antwerpen het hardst 

zou getroffen worden, gevolgd door Oost-Vlaanderen en dan pas gevolgd door de 

provincie West-Vlaanderen. In relatieve cijfers daarentegen zou West-Vlaanderen 

het zwaarst getroffen worden met een verlies van bijna 1,3 % van West-Vlaamse 

jobs. Zowel in de binnenlandse als de buitenlandse pers werd enkel gekopt dat 

Antwerpen het grootste slachtoffer wordt van de Brexit. De Brexit zou vooral jobs in 

Antwerpen treffen, aldus de heer Bekaert. De provincie West-Vlaanderen komt in 

deze communicatie quasi niet aan bod zegt de heer Bekaert. Gisteren verklaarde de 

minister-president van de Vlaamse regering in de plenaire vergadering van het 

Vlaamse parlement: de impact voor Vlaanderen bij een no deal Brexit zou leiden tot 

een verlies van 28.000 banen, bij een deal Brexit zou dit leiden tot een verlies van 

15.000 banen. Er kan nog een light deal Brexit komen.  

 

De minister-president stelde ook dat de onderhandelingen gebeuren door Europa en 

dat in januari de Vlaamse regering met een onderhandelingsnota zal komen. De 

minister-president geeft aan dat de gewesten en federale overheid op dezelfde 
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golflengte zitten en dat iedereen akkoord is dat Vlaanderen van alle gewesten het 

hardst wordt getroffen. Er zou ook een akkoord zijn voor een gemeenschappelijk 

standpunt dat zal worden uitgedragen. Evenwel is er in Europa op dit moment geen 

consensus over een Brexitfonds meldde de minister-president. Dat voor 2020 op 

Europees niveau vier miljard zou voorzien zijn eventueel voor de gevolgen van de 

Brexit. Ook zouden in het Europees fonds voor aanpassing aan globalisering 

bedragen zijn voorzien voor ontslagen ingevolge de Brexit in 2020. De jaren 2021 

en verder liggen nog in onderhandeling.  

De Vlaamse regering voorziet op vandaag geen middelen voor een zogenaamd 

Vlaams Brexitfonds. De heer Bekaert heeft volgende vragen. Werden details van de 

studie reeds aan de provincie West-Vlaanderen overgemaakt. Hoe wordt het 

verschil in cijfers verklaard tussen de studie van de KULeuven en de studie van de 

POM. Wat is de rol van de provincie West-Vlaanderen vraagt het raadslid tenslotte. 

Wordt de provincie betrokken in de opmaak van Vlaamse onderhandelingsnota die 

in januari op tafel komt te liggen. 

 

De heer Reddy De Mey, Vlaams Belang-raadslid, verwijst naar een interview met de 

heer Herman Van Rompuy, ex-voorzitter van de Europese raad. In dat interview 

was hij opvallend optimistisch over de economische impact van de Brexit op ons 

land. De heer Van Rompuy haalde daarvoor als argument aan dat de 

onderhandelaar de heer Barnier een talent is die gewoon is om alle dagen 

vrijhandelsakkoorden af te sluiten, aldus de heer De Mey. Hij zegt in dat interview 

ook dat de Britten meer afhankelijk zullen zijn van het Europees continent dan 

Europa van het Verenigd Koninkrijk. Van de export van het Verenigd Koninkrijk 

gaat maar 8 % naar Europa, terwijl omgekeerd 45 %. De heer De Mey haalt aan 

dat de provincie West-Vlaanderen haar troefkaarten probeert uit te spelen, de heer 

de Bethune doet dat, om het verlies van 11.000 banen te compenseren via een 

totale inzet op Zeebrugge als de Europese poort, aldus de heer De Mey. Antwerpen 

stad zegt ook te moeten compenseren. Daar spreekt men van 9.000 banen.  

 

De heer De Mey wijst op het gevaar dat Antwerpen dichter bij Brussel ligt dan 

Zeebrugge. Er zijn besprekingen over een samenwerking tussen Zeebrugge en 

Antwerpen. De heer De Mey verwijst naar een aantal verklaringen van de heer de 

Bethune betreffende de precaire situatie in de provincie West-Vlaanderen en dat 

Brussel dit al te weinig beseft. Het raadslid zegt dat de gedeputeerde pleit voor een 

West-Vlaams Brexit fonds voor kmo’s, zodanig dat zij nieuwe terreinen en 

afzetgebieden zouden kunnen veroveren.  

 

De overheden moeten volgens het raadslid beseffen dat West-Vlaanderen bijna een 

buur is van het Verenigd Koninkrijk en het meest getroffen wordt dan Vlaanderen 

als dusdanig. Het raadslid geeft het voorbeeld van de voorzitster van de Kamer van 

koophandel van Hull. Deze zei net voor de verkiezingen klaar te zijn voor de Brexit, 

maar veel politici evenwel niet. Dat speelt hier ook vindt de heer De Mey, het 

gebrek dat de steun net als het water eerst naar de zee moet lopen en niet ergens 

blijven hangen. Het raadslid verwijst naar de gesprekken van de gedeputeerde 

morgen met andere regio’s, zoals Noord-Frankrijk en Zeeland. Dit is een middel om 

van Zeebrugge de poort naar Europa te maken. Wat verwacht de gedeputeerde van 

dit gesprek.  

 

Bestaat er geen gevaar dat deze regio’s zouden worden afgeruimd door hogere 

nationale overheden omdat zij een zilte samenwerking vooropstaan, besluit de heer 

De Mey zijn vraag. 

 

Antwoord 

 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, antwoordt al meer dan anderhalf jaar te 

zeggen dat men geconfronteerd zal worden met een vrij harde tot zeer harde 
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Brexit. Dat het land zich daar moet op voorbereiden en dat West-Vlaanderen in het 

centrum van de problematiek zit. Tot op vandaag en gelet op wat de gedeputeerde 

hoort bij de vraagstellers, heeft men dat in Brussel nog altijd niet volledig verstaan, 

aldus de heer de Bethune. Dit moet een eerste werkpunt zijn. Ten tweede vindt de 

gedeputeerde dat de discussie rond de cijfers moet stoppen. Of er nu 7.000 of 

8.000 banen verloren gaan, daar gaat het niet over, de gedeputeerde stelt zelfs dat 

er nog meer banen zullen verloren gaan. De cijfers vooropgesteld door de POM 

kloppen zegt de heer de Bethune. De gedeputeerde wil dat debat voeren op het 

moment dat zal geweten zijn hoe ver men staat.  

 

Verwijzend naar de geciteerde cijfers van de KULeuven, deelt de gedeputeerde mee 

dat de KULeuven zelf zegt dat met heel wat factoren geen rekening werd gehouden 

en dat het wellicht, zeker voor West-Vlaanderen, ernstiger zou kunnen zijn dan de 

cijfers die zij publiceert. In de cijfers van de KULeuven ziet de gedeputeerde geen 

detailcijfers over de haven van Zeebrugge. Hij ziet industriële cijfers, maar geen 

cijfers betreffende de impact op Zeebrugge. Als deze cijfers bij de gestelde cijfers 

van de studie van de KULeuven worden geteld zou het wel eens veel meer kunnen 

zijn dan de 6.500  banen die bij een harde Brexit worden vooropgesteld. De 

gedeputeerde vindt ook dat gestopt moet worden met het verwijzen naar 

exportpercentages van 40 % richting Verenigd Koninkrijk en omgekeerd naar 

Europa maar 8 %. Dat heeft belang, maar heeft niet onmiddellijk impact op West-

Vlaanderen, aldus de gedeputeerde.  

 

De gedeputeerde wil een onderscheid maken tussen de impact op regio’s zoals 

West-Vlaanderen, Nord-Pas-de-Calais en Zeeland in vergelijking met wat er in Arlon 

en Duisburg zal gebeuren. De gedeputeerde wil de realiteit van de zaak bekijken. 

Als Boris Johnson de verkiezingen wint en in het parlement verklaart dat voor eind 

2020 de overgangsonderhandelingen achter de rug moeten zijn, dan wordt Europa, 

willen of niet, geconfronteerd met een vorm van harde Brexit. De gedeputeerde 

zegt niet te weten wat hij nog in Brussel moet vertellen om hen te overtuigen, 

maar een harde Brexit is de realiteit, aldus de gedeputeerde. Hij verwijst naar de 

situatie wanneer er geen akkoord zou zijn of over bepaalde onderdelen geen 

akkoord is en bijgevolg terug gevallen moet worden op de World Trade 

Organisation barema’s.  

 

Bij bijvoorbeeld voeding zullen de tarieven die supplementair geheven kunnen 

worden door Engeland, tot 48 % meer kunnen bedragen dan hetgeen vandaag 

betaald wordt. Het gemiddelde is rond de tien procent. Binnen het WTO akkoord 

zou het evenwel kunnen gaan tot plus 48 % zegt de heer de Bethune. Hoeveel de 

supplementaire bedragen zullen zijn weet niemand. Het is evenwel een feit dat 

bovenop dat verhaal ook invoerrechten zullen geheven worden.  

 

De gedeputeerde heeft dan zelfs nog niet gesproken over de sanitaire voorschriften 

en andere elementen die zouden kunnen aangehaald worden om de Europese 

uitvoer naar Engeland nog te belemmeren. De gedeputeerde benadrukt dat we in 

dit land zullen geconfronteerd worden met een serieus probleem inzake Brexit. De 

gedeputeerde verwijst naar uitspraken van de heer Barnier, niet de eerste de beste, 

die dit nog in de krant van gisteren verklaarde. Het wordt een ernstig probleem en 

moet op korte termijn afgehandeld worden. De gedeputeerde zegt dat men dit zal 

moeten aanvaarden en het moment gekomen is dat men vooruit moet zien.  

 

Het is niet Antwerpen, maar West-Vlaanderen, en voor een stuk ook Oost-

Vlaanderen die duidelijk het sterkst geïmpacteerd zullen zijn. Dit is de realiteit 

waarnaar de heer de Bethune al anderhalf jaar verwijst en wordt bevestigd door 

ernstige redeneringen terzake, aldus de gedeputeerde. De gedeputeerde gaat over 

naar de vraag wat de provincie West-Vlaanderen nu doet.  
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De gedeputeerde verwijst hierbij naar de budgetbesprekingen van drie weken 

geleden waarbij 3,5 miljoen specifieke middelen werden goedgekeurd om aan de 

Brexit te werken. De gedeputeerde ziet echter weinig of geen budget voorzien in de 

Vlaamse begroting. Bij de provincie West-Vlaanderen werden de middelen minstens 

al voorzien. De gedeputeerde heeft verklaard dat de provincie klaar stond om actie 

te voeren, de provincie zal dat vanaf januari dan ook doen. Hij licht graag enkele 

acties toe. Samen met de provinciale diensten en met partners zoals Voka en 

verenigingen actief in deze provincie, gaat de provincie sessies opzetten om West-

Vlaamse industriële kmo’s te confronteren met mogelijkheden om nieuwe 

afzetmarkten te gaan verkennen. Ten tweede gaat de provincie twee of drie 

dossiers van buitenlandse bedrijven begeleiden die West- Vlaanderen zouden willen 

hanteren als ruggehoofd naar het continent.  

 

Dit werd opgestart en de gedeputeerde hoopt in januari reeds stappen te kunnen 

zetten om deze bedrijven in het kader van het acquisitiebeleid een stuk dichter 

naar West-Vlaanderen te brengen. Ten derde verwijst de gedeputeerde naar 

akkoorden die zijn gesloten, maar moeten nog geformaliseerd moeten worden, 

inzake de celeb in het zuiden van Engeland (Kent, Sussex en Essex). Met deze 

counties en de POM wordt getracht een bilateraal akkoord te sluiten over de 

samenwerking na de Brexit. Hoe kan de verhouding tussen bedrijven aan 

weerskanten van het kanaal worden versterkt. De gedeputeerde denkt in de loop 

van januari, ten laatste februari, voor de eerste maal een dergelijke meeting te 

kunnen organiseren. Als de Oost-Vlaamse collega’s willen meewerken zullen ook de 

provincie Oost- Vlaanderen en de POM Oost-Vlaanderen hiertoe worden 

uitgenodigd.   

 

Samen met het FIT, de provincie heeft een goede verhouding met dit Vlaamse 

agentschap, wordt gekeken hoe in de loop van het eerste kwartaal van 2020 een 

eerste missie vanuit West-Vlaanderen naar de gemenebest gerelateerde landen kan 

worden georganiseerd om te kijken hoe daar de interesse kan worden opwekt om 

Zeebrugge en West-Vlaanderen te gebruiken als toekomstige poort naar het 

Europese continent voor de bedrijven van deze landen. Morgen vindt in Lille een 

bijeenkomst plaats waar Nord-Pas-de-Calais, het département du Nord, de région 

Haute de France, de provincie West-Vlaanderen en de provincie Zeeland samen 

komen om te kijken hoe een strategie kan worden ontwikkeld ten aanzien van de 

Europese commissie om de oprichting van een fonds te vragen.  

 

Het gaat dan niet over het fonds voor aanpassing aan de globalisering verduidelijkt 

de gedeputeerde. Het fonds voor aanpassing aan de globalisering is een fonds dat 

in gang wordt gezet in gevolge de robotisering waardoor bedrijven moeten sluiten 

en meer dan 500 werknemers aan de dop vliegen. Het gaat niet over dit fonds zegt 

de gedeputeerde.  

 

Op termijn is de Brexit een exponent van het feit dat de competitiviteit en de 

digitale kracht moeten worden versterkt. De gedeputeerde hoopt dat met deze 

bijeenkomst vooruitgang zal worden geboekt. In internationale context is dit 

immers nooit eenvoudig. De gedeputeerde hoopt dat kan gezocht worden naar een 

gezamenlijke strategie met de perifere regio’s van het noorden van Frankrijk, het 

zuiden van Nederland en West-Vlaanderen.  

 

Op de middag wordt ook de county van Kent uitgenodigd om de link naar het 

zuiden van Engeland te leggen. Men hoopt hiermee een gemeenschappelijke 

strategie te ontwikkelen om uiteindelijk ook de Europese commissie in beweging te 

brengen om effectief gestalte te geven aan een Brexitfonds.  

 

Een fonds dat dan prioritair wordt ingezet op de meeste geaffecteerde regio’s. De 

gedeputeerde besluit dat hij liever niet in deze situatie wil zetten, maar of men het 
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nu graag heeft of niet de Brexit heeft ook betrekking op de West-Vlaamse 

contreien. Hij wenst dat werk wordt gemaakt van dit Brexitfonds. 

 

 

Repliek 

 

Mevrouw Decleer vraagt als in de commissie van februari of maart al een stand van 

zaken kan worden gegeven.  

 

De heer Bekaert repliceert dat de gedeputeerde vraagt om te stoppen met de 

discussie over cijfers, maar vreest dat de gedeputeerde daar zelf lijdend voorwerp 

is, want anderen zullen cijfers blijven gebruiken.  

 

Vandaar zijn vraag om de twee studies naast mekaar te willen zien. Het raadslid 

denkt dat daar interessante dingen uitkomen. Hij denkt dat het geen toeval is dat 

dit, dit weekend werd gelekt in de pers, en hierdoor een bepaald streekbelang dat 

niet West-Vlaanderen was werd gediend. De heer Bekaert roept op om waakzaam. 

Naar zijn aanvoelen kijkt de Vlaamse regering met haar onderhandelingsnota nogal 

rechtstreeks naar de centrumsteden. Het zou volgens het raadslid spijtig zijn dat 

men de steden uit verband speelt ook binnen West-Vlaanderen. 

 

De heer De Mey stelt dat de heer Herman Van Rompuy op dezelfde lijn zit als de 

gedeputeerde. De heer van Rompuy zei dat het opvallend is dat in heel Europa 

geen enkele van de vijftien grootste digitale bedrijven Europees aanwezig is. 

Europa hangt af van de Verenigde Staten en China.  

 

Het is de de hoogste tijd dat Europa de nieuw economie lanceert vindt het raadslid. 

Daarvoor is digitalisering nodig.  

 

De heer De Mey hoop dat de provincieraad via de gouverneur zo dicht mogelijk kan 

betrokken worden bij dit overleg. Indien dit niet gebeurt, dan zullen er gevaren zijn 

voor West-Vlaamse bedrijven, besluit het raadslid. 

 

 

 

 

 

Vraag nr. M/2019/85 

van de heer Jo Vansteenkiste 

 
Laadpalen 

 

Vraag 

 

De heer Jo Vansteenkiste, Vlaams Belang-raadslid, zegt dat de provincie aan de 

vzw Dranouter een subsidie schenkt voor CO2 besparende initiatieven. De vzw zal, 

om de mobiliteit zuiniger te maken, laadpalen plaatsen voor elektrische wagens en 

fietsen. Ook steden en gemeenten krijgen steun, omdat ze samen met de Bond 

Beter Leefmilieu acties organiseren. De provincie heeft 1 miljoen euro subsidies 

vrijgemaakt voor gemeenten, verenigingen, burgercoöperaties, scholen en groepen 

om klimaatprojecten te realiseren. De provincie kent 1 miljoen euro toe aan 12 

projecten die zich bezighouden met CO2 besparing. 

 

De vzw Dranouter, organisator van de activiteiten in Muziekcentrum Dranouter, 

krijgt een subsidie van ruim 60.000 euro voor het project ‘Greenfolk’. Het geld 

dient om zonnepanelen en vier laadpalen voor elektrische wagens en fietsen te 

plaatsen. De heer Vansteenkiste zegt hierbij enkele bedenkingen te hebben. De 
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subsidie kan ook worden geïnterpreteerd om met de wagen naar het festival van 

Dranouter te komen en het is ook een vorm van cultuursponsering. Hij vraagt of de 

vier laadpalen voor wagens of voor fietsen zijn, of de laadpalen blijven staan of nog 

ergens anders worden gebruikt en of er een mogelijkheid is om, wat het gebruik 

betreft, data te verzamelen. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt dat de heer Vansteenkiste een 

kleine denkfout maakt. Het is niet het festival maar het Muziekcentrum dat de 

vraag heeft ingediend. De vzw is dezelfde maar het dossier is niet ingediend voor 

het festival. Het gaat er dan ook niet over dat de laadpalen slechts enkele weken of 

dagen op een jaar van toepassing zouden zijn. De laadpalen blijven het hele jaar 

door staan. Het gaat echter over meer dan zonnepanelen en laadpalen. Ook 

relighting, het vervangen van de bestaande verlichting door energiebesparende 

verlichting, en isolatie zijn in het dossier opgenomen.  

 

Het gaat om een volledige verduurzaming van het Muziekcentrum. 

De achterliggende idee is om in een regio, waar openbaar vervoer niet optimaal is 

uitgebouwd, mensen te overtuigen om bijvoorbeeld met de elektrische fiets en de 

speed-pedelec naar een evenement in het Muziekcentrum te komen.  

 

Het is dan ook handig dat hiervoor laadinfrastructuur is voorzien.  

Het gaat om twee meervoudige laadpalen voor wagens en twee meervoudige 

laadpunten voor fietsen. Maar zoals vermeld maakt het aspect ‘laadpalen’ niet de 

hoofdbrok uit van het dossier. 

 

Wat de zogenaamde cultuursponsering betreft, staat het reglement, dat in de raad 

is goedgekeurd, toe dat verenigingen allerhande, of ze nu cultureel of sportief actief 

zijn, of de belangen van de landbouw of van de economie verdedigen, of scholen of 

lokale besturen zijn, een dossier kunnen indienen. Het gaat immers om West-

Vlaamse verenigingen en om de reductie van de CO2-uitstoot binnen de provincie. 

 

De vzw Dranouter had een goed dossier dat door de evaluatiecommissie positief is 

beoordeeld. De vzw komt dan ook, net als elf andere dossiers, in aanmerking voor 

subsidies. 

 

Wat de verzameling van data betreft in verband met het gebruik, wijst de heer 

Vanlerberghe erop dat dit mogelijk is. Wanneer hierover effectief afspraken worden 

gemaakt, zullen deze data ter beschikking kunnen worden gesteld. Gelet op de 

ligging van het Muziekcentrum, in de toeristische Westhoek, zal de 

laadinfrastructuur ook worden gebruikt door recreatieve fietsers. Er zijn geen 

groene assen en men fietst er op de openbare weg. Daardoor zullen de laadpunten 

hoogstwaarschijnlijk ook door het jaar heen worden gebruikt. 

 

Repliek 

De heer Vansteenkiste dankt de heer Vanlerberghe voor het positief antwoord. 

 

 

Vraag nr. M/2019/86 

van mevrouw Veerle Dejaeghere 

 

Interne werking provinciebestuur 

 

Voorafgaand aan de vraag wijst de heer Christof Dejaegher, 

provincieraadsvoorzitter, erop dat mevrouw Dejaeghere noch van hemzelf, noch 
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van de griffie een telefoon heeft gekregen met de melding dat de vraag 

onontvankelijk zou zijn. Men kan zich wel de vraag stellen of het zinvol is dat 

meerdere zittingen van de provincieraad aan het meerjarenplan worden besteed, 

wanneer men in de eerstvolgende zitting het debat hierover opnieuw wenst te 

openen. Dat lijkt niet echt zinvol te zijn. De vraag is op zich niet onontvankelijk en 

mevrouw Dejaeghere mag de vraag stellen, maar de heer Dejaegher wijst erop dat 

hij hierbij zijn bedenkingen heeft. 

 

Vraag 

 

Mevrouw Dejaeghere, Groen-raadslid, zegt dat in de raadszittingen van de voorbije 

maand de focus lag op de cijfers van het meerjarenplan. Boekdeel twee van het 

meerjarenplan bevat echter heel wat andere informatie. Vanaf pagina 199 kan men 

de omgevingsanalyse terugvinden. In deze analyse wordt de werking van de 

provincie onder de loep genomen, onder meer onder de vorm van SWOT-analyses 

met sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen. Wat men daarin leest is niet altijd 

even lovend voor de interne werking van de provincie. 

 

 

 

Mevrouw Dejaeghere citeert: 

‘Pagina 206: Samenwerking tussen provinciale diensten, agentschappen en 

gebiedsgerichte werking kan efficiënter. Groots opgezette projecten leveren niet 

onmiddellijk de gewenste resultaten. 

Pagina 208: Te traag, te weinig strategisch inspelen op veranderende 

maatschappelijke- en omgevingscontext.  

Pagina 214: De provincie heeft nog veel groeimarge in het opzetten van 

interdienstelijke doelen en samenwerking. 

Pagina 214: Op vele fronten ontbreekt bij de provincie een planmatige aanpak. 

Pagina 218: De eigen visie en missie is onvoldoende gekend, om vervolgens extern 

eenduidig te kunnen werken op identiteit en profiel. 

Pagina 219: Het versnippert beleid, met onvoldoende transparantie en te weinig 

duidelijke strategische keuzes leidt tot een te gering extern draagvlak en te weinig 

zichtbaarheid.’ 

 

Mevrouw Dejaeghere vraagt welke initiatieven de deputatie zal nemen om de 

interne werking van de provincie te verbeteren. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, dankt mevrouw Dejaeghere voor de vraag 

en zegt zich aan te sluiten bij de beschouwing van de voorzitter. Hij wijst erop dat 

mevrouw Dejaeghere zich op de zwaktes heeft gericht, zoals ze in het boekdeel 

worden geformuleerd. Ze heeft het echter niet gehad over de sterktes, die de 

zwaktes vaak tegenspreken. 

 

De heer Naeyaert geeft hierbij een kleine bloemlezing, en hij citeert: 

‘Sterk in communicatie met een groot doelgroepbereik. 

De provincie is een neutrale speler die verschillende partners dezelfde richting kan 

opduwen en de helikoptervisie is een meerwaarde. 

Het provinciebestuur beschikt over heel wat contacten en heeft veel expertise in het 

samenwerken met publieke en private contracten binnen en buiten de provincie. 

 

De provincie is sterk in het vormen van partnerschappen. 
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De provincie heeft de technische knowhow voor terreinrealisaties in het 

buitengebied, waterlopen, mobiliteit, groenontwikkeling, landbouw en expertise en 

aanwezigheid in de regio van de provincie en haar agentschappen. 

De organisatie stelt zich adaptief op ten opzichte van uitdagingen.’ 

 

Sterktes en zwaktes en kansen en bedreigingen gaan alle kanten uit en spreken 

elkaar vaak ook tegen. Het gaat telkens om één specifiek punt die tot een 

veralgemening leidt in de positieve of negatieve zin. Dit gegeven was voorafgaand 

aan de meerjarenplanning. Uit de SWOT-analyses zijn een aantal zaken naar voor 

gekomen. Ten eerste is men gegaan voor geïntegreerde doelstellingen. Die zijn 

door mevrouw Dejaeghere mee goedgekeurd met de meerjarenplanning: 

‘Topattractieve regio’, ‘De provincie als ondernemende provincie’, ‘De provincie die 

inrichter is van het buitengebied’, ‘De provincie als kennispartner’. Het zijn 

doelstellingen die over de verschillende bevoegdheden heen gaan, om precies de 

integratie tussen de verschillende bevoegdheden te bewerkstelligen.  

In die zin is ook ingespeeld op zaken die in de SWOT-analyse naar boven zijn 

gekomen. 

 

Ook de samenwerking met de agentschappen en de nieuwe beheers- en 

samenwerkings-overeenkomsten met de agentschappen leggen meer de nadruk op 

integratie van de geïntegreerde doelstellingen en de werking van de 

agentschappen. 

 

Binnen de gebiedsgerichte werking vond voor een deel een heroriëntering plaats. 

Vroeger was er rond verschillende bevoegdheden een aparte werking. Nu wordt er 

gestreefd naar een gecoördineerde werking van de bevoegdheden als zodanig, in 

een gebied waar de streekwerking op een gecoördineerde manier gebeurt. 

 

Er zijn wel degelijk conclusies getrokken uit de analyse. Ook het werken met 

cocreaties en regioteams zijn manieren om verschillende bevoegdheden samen te 

brengen en de uitdaging in zijn geheel te bekijken. 

 

Repliek 

 

Mevrouw Dejaeghere dankt de heer Naeyaert en zegt dat een SWOT-analyse een 

hulpmiddel is om problemen te detecteren. Ze beaamt dat de provincie heel wat 

sterktes heeft, maar het zou jammer zijn mocht men niet met de zwaktes en de 

kansen rekening houden. De Groen-fractie is verheugd dat men met de analyse 

rekening zal houden en hoopt dat dit ook in de toekomst het geval zal zijn. 

 

 

Vraag nr. M/2019/87 

van de heer Maarten Tavernier en mevrouw Bieke Moerman 

 

Waterkwaliteit 

 

Vraag 

 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, zegt dat in de vorige legislatuur 

raadslid Colpaert zich regelmatig verdiepte in de cijfers rond nitraat en fosfaat in de 

West-Vlaamse waterlopen. Het is droevig dat hij die rol moet overnemen en deze 

materie nogmaals ter sprake moet brengen. Jammer genoeg zijn de cijfers niet 

goed en zijn ze het slechtst in de provincie West-Vlaanderen. Het aantal 

overschrijdingen van de norm van 15 milligram per liter over heel de provincie 

bedraagt 62 %. In het Leiebekken zijn er uitschieters tot 70 %. De doelstelling 

bedraagt 5 %. 
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De heer Tavernier wijst op een kaart aan hoe West-Vlaanderen zich verhoudt tot de 

andere provincies. In het verleden werd gefocust op de positieve elementen uit de 

rapporten en de verzachtende omstandigheden. Toen kon men ook nog zeggen dat 

alles traag verliep, maar de evolutie positief was of er kon worden verwezen naar 

uitzonderlijke weersomstandigheden, met te droog of te nat weer. Het meetnet in 

Vlaanderen is, meer dan ergens anders, uitgebreid. 

 

Op vandaag moet men vaststellen dat deze argumenten niet meer bruikbaar zijn. 

Na een aantal jaren van stagnatie is de trend opnieuw negatief. Wat tot voor kort 

nog als uitzonderlijk kon worden beschouwd, wordt nu het nieuwe normaal. 

Mestactieplan na mestactieplan wordt vastgesteld dat de genomen maatregelen 

lang niet volstaan om de normen te halen. De vraag is dan ook of men niet stilaan 

moet stilstaan bij de olifant in de kamer en de grootte van de veestapel in 

Vlaanderen, en in West-Vlaanderen in het bijzonder. Ook kan men stellen of men 

niet stilaan onder ogen moet zien dat de grootschaligheid en de industrialisering 

van de landbouwsector belet om dit probleem onder controle te krijgen.  

 

In het voorjaar van 2019 werd in de media gemeld dat er fraude wordt gepleegd 

met mesttransporten. Lege of halflege vrachtwagens rijden tussen de boer en de 

mestverwerker, om zo de indruk te wekken dat de mest wordt verwerkt. In 

werkelijkheid komt de mest in de omgeving terecht.  

Het is best mogelijk dat een deel van de sector de inspanningen van de 

landbouwers die wel de nodige maatregelen nemen tenietdoet. Zolang er 

problemen zijn om de normen te halen zal Vlaanderen bijkomende maatregelen 

moeten nemen, waar de landbouwers de gevolgen van zullen ondervinden en de 

dupe van zijn. 

 

De heer Tavernier vraagt of, in de eerste plaats voor de landbouwers zelf, het niet 

beter zou zijn om maatregelen te nemen die de grootte van de veestapel laten 

dalen, of op zijn minst niet meer verder laten groeien. 

 

Mevrouw Bieke Moerman, Sp.a-raadslid, zegt dat uit de nieuwe cijfers van de 

Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse Landmaatschappij blijkt dat het er 

slecht aan toe gaat met de beken en rivieren in Vlaanderen en in West-Vlaanderen. 

In 38 % van de gevallen wordt er een overschrijding van de normen vastgesteld, 

daar waar het in 2018 nog ging om 28 %. Het vijfde mestactieplan had als doel om 

tegen 2018 de norm van 5 % te halen.  

 

De provincie West-Vlaanderen kent de sterkste toename van overschrijdingen, 

meer bepaald 62 % en de hoge concentraties vormen een bedreiging voor de 

drinkwaterproductie en de ecologische toestand van het oppervlaktewater. Volgens 

de regels van Europa moeten de wateren tegen 2027 schoon zijn. Het is de 

bedoeling om vooruitgang te maken met de waterkwaliteit en niet dat het er nog 

slechter aan toe gaat, zoals dit nu het geval is. Vlaanderen en West-Vlaanderen 

hebben op dit vlak een probleem. Er is dringend een kentering nodig om de 

waterkwaliteit in de provincie opnieuw in lijn te brengen met de Europese 

doelstellingen. De recente meetresultaten van het MAP-meetnet zijn voor een stuk 

ongunstig omwille van de uitzonderlijke droge en warme weersomstandigheden in 

2017 en 2018. Bij dergelijke omstandigheden nemen de gewassen onvoldoende 

nutriënten op uit de bodem, waardoor er hogere nitraatresiduen zijn. De uitspoeling 

van nitraten naar het grond- en oppervlaktewater is op dat moment dan ook een 

feit. 

 

Mevrouw Moerman wijst erop dat de heer Naeyaert deze verklaring in het verleden 

al dikwijls naar voor heeft geschoven. Uit het rapport blijkt echter dat de extreme 

weersomstandigheden een ontoereikende verklaring zijn voor de ongunstige 

evolutie. De impact op het grondwater verloopt voornamelijk langzaam. De effecten 
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van een grotere hoeveelheid nitraat worden met vertraging gemeten en deze 

tendens is ingezet sinds 2014, met andere woorden vóór de uitzonderlijke 

weersomstandigheden van de laatste jaren. Het verlies van stikstof uit 

landbouwbodems blijft veel te hoog, mede een gevolg van de ondoordachte 

bemestingspraktijken. Uit resultaten van de controleacties door de mestbank blijkt 

dat de landbouw- en bemestingspraktijk van heel wat bedrijven niet op punt staat. 

Een ondoordachte bemestingsstrategie is dan ook een grote oorzaak van een te 

hoog nitraatresidu. 

 

Om de ongunstige evolutie van de oppervlaktewaterkwaliteit in West-Vlaanderen 

aan te pakken moeten er goede bemestingspraktijken plaatsvinden. Daarbij gaat 

het om het soort mest, de hoeveelheid, de periode waarop de mest wordt 

aangebracht en de techniek van aanbrengen. Deze elementen zijn essentieel om 

een verbetering van de waterkwaliteit te bekomen. 

 

Mevrouw Moerman vraagt of de heer Naeyaert de bevinding van het rapport erkent, 

meer bepaald dat ondoordachte bemestingspraktijken een belangrijke oorzaak zijn 

van de vervuiling van beken en rivieren, of hij naar aanleiding van de bevinding 

nog extra zal focussen op het ontwikkelen en implementeren van goede 

bemestingspraktijken en op welke manier hij de aanwezige kennis, die er binnen de 

provincie is, tot bij de land- en tuinbouwers zal brengen. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt zich eerst te focussen op de rol van de 

provincie in verband met de waterkwaliteit. De provincie is beheerder van 3.600 

kilometer waterlopen en is geen beheerder van 99 % van de grond die naast de 

waterlopen ligt. Binnen Inagro is er een hele sterke vorm van begeleiding naar 

land- en tuinbouwers toe. 

 

De cijfers zijn niet goed en daar moeten geen doekjes om worden gewonden. De 

cijfers zullen voor het winterjaar 2019 - 2020 evenmin goed zijn. Momenteel 

spelen, naast andere zaken, klimaatinvloeden. De klimaatinvloed is niet zomaar uit 

de duim gezogen. Men kan niet gedeeltelijk klimaaterkenner en klimaatontkenner 

zijn. Bemesting houdt in se een stuk onzekerheid in. Snelheidsovertredingen zijn 

simpel. Als men op het gaspedaal duwt, rijdt men te vlug. Wat bemesting betreft 

ligt het iets anders. Het is niet omdat men wat zachter op het gaspedaal duwt, dat 

men niet in overschrijding zal gaan. Er is een grote factor van onzekerheid die te 

maken heeft met klimaat en bodemtype. 

 

Wel moet worden erkend dat door de sector bijkomende inspanningen nodig zijn 

om een goede waterkwaliteit te halen. Het is dan ook in het belang van de sector 

dat de mensen, die de goede praktijk nog niet toepassen en nog niet voldoende 

knowhow hebben om de juiste bemestingspraktijk toe te passen, worden bereikt. 

Enerzijds moeten ze worden begeleid, en anderzijds moeten ze worden 

gesanctioneerd als ze niet de goede bemestingspraktijken toepassen. Wat het 

laatste betreft, beschikt de provincie niet over de nodige instrumenten. Handhaving 

is belangrijk en in het kader van het mestactieplan zijn er verschillende categorieën 

van handhaving. Wie structureel hoge nitraatresiduen heeft zou in de begeleiding 

moeten terechtkomen. De provincie beschikt met Inagro over een 

begeleidingsdienst. De overtreders komen echter niet bij Inagro terecht want 

Inagro kent ze niet voldoende. In die zin zou men tot een betere samenwerking 

moeten komen met de VLM en de VMM, teneinde die bewuste groep beter te leren 

kennen. De begeleiding zou dan meer gericht kunnen gebeuren, bij de mensen bij 

wie die nood aanwezig is. 
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Inagro blijft gestaag naar de landbouwers toe kennisoverdracht doen van de 

correcte bemestingspraktijken. Ook wordt er ingezet op nieuwe manieren van 

bemesting, onder andere via smartfarming en via allerlei manieren om op een 

betere en meer gerichte wijze aan bemesting te doen. Er lopen ook projecten rond 

de Bollaertbeek en de waterlandschappen, waarbij alternatieven worden gezocht 

om ervoor te zorgen dat een kleinere inspoeling van nutriënten plaatsvindt. 

 

Het is een lastig en moeilijk traject en de hogere overheid, de provincie en de 

landbouwers zullen nog beter moeten samenwerken om resultaten te halen. 

Wat de link met de dieren betreft, zegt de heer Naeyaert dat hij de heer Tavernier 

niet kan volgen. Als men in West-Vlaanderen de evolutie van het aantal dieren 

bekijkt, is er ten aanzien van het jaar 2000 een daling van het aantal runderen van 

21 %., een daling van het aantal varkens van 10 % en een stijging van het 

pluimvee van 13 %. Wat het pluimvee betreft komt nog geen één procent van de 

mest in Vlaanderen terecht. De mest wordt geëxporteerd omdat de mest in allerlei 

streken bijzonder is gegeerd.  

 

De oplossing zit bijgevolg niet in het verminderen van het aantal dieren om de 

resultaatdoelstellingen te halen. Het is daarentegen wel belangrijk dat er beter 

wordt toegezien op het gebruik van kunstmeststof.  

 

In MAP 6 is dan ook gesteld dat er een register moet komen op de kunstmeststof. 

Het is dan ook belangrijk dat de sector zelf inziet dat er goede resultaten moeten 

worden bereikt. Men zou zich de vraag kunnen stellen of men in West-Vlaanderen, 

die geen dierlijke sector is, dan ook de groenten en de aardappelen moet 

supprimeren. Men moet proberen om met de bestaande teelten tot betere 

resultaten te komen. De inspanning zal van iedereen samen moeten komen. 

 

Tot slot wijst de heer Naeyaert erop dat ook een gezonde bodem een belangrijke 

factor is. Een gezonde en koolstofrijke bodem zal minder vlug een uitspoeling van 

nutriënten teweegbrengen. 

 

 

Repliek 

 

De heer Tavernier dankt de heer Naeyaert en zegt dat niemand zal beweren dat het 

probleem eenvoudig kan worden opgelost. Wat de verwijzing naar de cijfers van het 

jaar 2000 betreft, zegt hij dat er in de regeerperiode 1999-2004 een daling is 

geweest van de veestapel. Daarna was er weer een stijging. De 

vergelijkingsperiode is dan ook niet helemaal correct. Wel is correct dat de 

provincie voor handhaving niet alle instrumenten in handen heeft. Hier wordt echter 

de rol van de provincie als gunningverlener, weliswaar in uitvoering van Vlaamse 

wetgeving, over het hoofd gezien.  

Naar voorwaarden en aantallen toe kan hierin misschien wat meer kritische zin 

worden ontwikkeld om het probleem aan te pakken. 

 

Mevrouw Moerman zegt blij te zijn dat de heer Naeyaert erkent dat er op het vlak 

van bemestingsstrategie soms problemen zijn. Op haar beurt erkent ze dat de 

aanpak hiervan niet eenvoudig is en dat er, ook op Vlaams niveau, noodzaak is aan 

handhaving. Er moet verder worden ingezet op kennisoverdracht, investering in 

expertise en sensibilisering, opdat de kennis ook in de praktijk wordt omgezet. Het 

is een werk van lange adem, dat stap voor stap moet gebeuren.  

 

De stappen moeten echter vooruitgaan en telkens er wordt gesproken over extreme 

weersomstandigheden betekent dit een stapje achteruit. Om de waterkwaliteit aan 

te pakken moet men samen vooruitgaan. 
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Vraag nr. M/2019/88 

van de heer Rik Soens 

 

 

Onderhoud waterlopen 

 

Vraag 

 

De heer Rik Soens, CD&V-raadslid, zegt eerst en vooral de collega’s raadsleden en 

de fracties te willen bedanken voor de felicitaties die hij heeft gekregen voor het 

feit dat Waregem als de gezelligste stad van West-Vlaanderen en Vlaanderen werd 

uitgeroepen. (Applaus) 

 

De heer Soens zegt tevreden te zijn dat de provincie sinds 2017 het beheer van de 

waterwegen van tweede categorie heeft overgenomen. Na rondvraag is gebleken 

dat ook de technische diensten van steden en gemeente dit op prijs stellen. Het 

onderhoud van 3.600 kilometer waterwegen is een serieuze opdracht. 

 

Op het moment dat er wordt overgegaan tot een ruimingsactie kan de geruimde 

specie op akkers worden verwerkt. Het gaat echter om een andere situatie wanneer 

men binnen de eigen vijf-meter-zone van een weide terechtkomt, waar met de 

specie soms ook een blikje of ander sluikafval meekomt en op de rand van de 

weide belandt. De heer Soens zegt dat hij hierover van landbouwers en Inagro 

enkele vragen heeft gekregen. Hij vraagt of er een mogelijkheid is om beter te 

communiceren wanneer er in de omgeving van de weiden zal worden geruimd, 

zodat de landbouwers hiervan op voorhand op de hoogte zijn en met de 

kraanwerken kunnen meerijden, de specie opladen en op een andere plaats 

verwerken. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat de heer Soens zijn mondelinge 

vraag is begonnen met te verwijzen naar de gezelligste gemeente van Vlaanderen 

en hij feliciteert de heer Soens en overhandigt hem wat kleine attenties die hij kan 

meenemen naar het schepencollege van Waregem. (applaus) 

 

In de provincie West-Vlaanderen zijn er 3.653 kilometer waterlopen, waarvan de 

provincie 2.300 kilometer zelf beheert. Zo’n 1.300 kilometer wordt beheerd door de 

polder, waarbij de provincie aan begeleiding en financiering doet. Alle waterlopen 

worden eenmaal per jaar gerijt. Dat is heel wat werk. De aangelanden van de 

tweede categorie waterlopen, de oorspronkelijke provinciale waterlopen, zijn deze 

operatie gewoon en zijn ermee vertrouwd. Bij de overname van de gemeentelijke 

waterlopen zijn er heel wat actoren bijgekomen die met deze actie niet vertrouwd 

zijn. Soms zit men in het landelijk gebied, soms tussen verkavelingen. Het is niet 

altijd simpel om te vragen om binnen de verkavelingen ruimte vrij te houden om 

beken te kunnen onderhouden. 

 

De provincie heeft de campagne ‘Bluuft e bitje van de beke’ gevoerd. Dat sloeg 

enerzijds op de één-meter-strook die moet worden gevrijwaard en anderzijds ook 

op de vijf-meter-strook, waar er altijd een passage moet zijn om de 

onderhoudswerken uit te voeren. Men moet echter naar een betere vorm van 

communicatie gaan en hiervoor worden er inspanningen geleverd. Op vandaag 

kunnen de aangelanden via GIS West weten welke aannemer de beek in hun buurt 

komt onderhouden. Binnen GIS West is een applicatie ontwikkeld waarbij de 

aannemer zijn planning van de werken kan invoeren. Op dat moment kan er door 

de eigenaar/landbouwer contact worden opgenomen met de aannemer en kan er 
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worden afgesproken hoe het rijtsel kan worden verwijderd. Dit project is 

momenteel in een aantal deelgebieden aan het proefdraaien en het is de bedoeling 

om hiermee in juni 2020 van start te gaan. Bij de lopende contracten zijn de 

aannemers niet verplicht om de planning in te geven.  

 

In het proefgebied ‘Ijzer Noord’ gebeurt dit wel en de provincie zal de aannemers 

overtuigen om dit gebiedsdekkend over West-Vlaanderen te gaan doen. Vanaf 2021 

is het invoeren van de planning een verplichting in de zones ‘IJzer Noord’, ‘Ijzer 

Zuid’ en ‘Leie Zuid’.  

In 2022 zal de provincie die verplichting ten aanzien van de aannemers ook kunnen 

inschrijven in de overige contracten. 

 

Repliek 

De heer Soens dankt de heer Naeyaert en vraagt om via Inagro de leden en de 

landbouwers daarover te informeren. 

 

 

Vraag nr. M/2019/89 

van de heer Luc Coupillie 

 

Inspiratiecongres Westtoer 

 

Vraag 

 

De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, zegt dat Westtoer op dinsdag 19 november 

2019 voor de tweede maal het ‘Westtoer inspiratiecongres’ heeft georganiseerd. 

Het is een interessante bijeenkomst voor al wie betrokken is bij het toerisme in 

West-Vlaanderen. Als aanzet voor de inspiratie werden vijf topsprekers gevraagd. 

Vier eloquente heren en een zeer welbespraakte dame mochten hun toneel 

opvoeren. De spreekster was Dalilla Hermans, die het onderwerp ‘Communiceren in 

een superdiverse samenleving’ bracht. Haar bijdrage werd door Westtoer als volgt 

aangekondigd, en de heer Coupillie citeert: ‘Vakantie voor iedereen, iedereen 

welkom. Dalilla brengt ons inzichten bij over communiceren in de superdiverse 

samenleving en ze geeft je tips over realistische rolmodellen en eerlijke 

beeldvorming’. 

 

In haar betoog had Dalilla Hermans het over hoe haar gemeenschap omgaat met 

het toeristische aanbod, wereldwijd, en hoe websites, Instagram en andere 

Twittertoestanden haar gemeenschap sturen naar plaatsen waar ze welkom zijn en 

plaatsen ontraden waar haar gemeenschap zich niet welkom voelt. Ze had een paar 

markante uitlatingen over de West-Vlaamse regio en het West-Vlaams toeristisch 

beleid. Zo wordt bij haar gemeenschap de Westhoek gelinkt aan de Ijzerbedevaart 

en bijgevolg als uiterst rechts bestempeld en te mijden. Een tweede opmerking was 

dat het aanbod dat Westtoer via haar website en folders bekendmaakt beelden 

toont die geen enkel spoor van volkerendiversiteit bevatten, maar enkel blanke 

mannen, vrouwen en gezinnetjes. 

 

De heer Coupillie vraagt of Westtoer vooraf inzage had in de mondelinge bijdrage 

van Dalilla Hermans, wat de deputatie vond van haar inbreng, meer bepaald van de 

geciteerde uitspraken, en of het kan dat een spreker in een dergelijke context in 

het betoog zomaar een politieke partij vernoemd. Het ging hierbij immers niet om 

een debat maar om een monoloog. Verder vraagt de heer Coupillie of Westtoer van 

plan is om zich aan te passen aan de wenken van de spreekster om de 

beeldvorming bij te sturen in de richting van de superdiversiteit van de bevolking, 

of de gedeputeerde vindt dat Westtoer lesjes te leren heeft van mevrouw Hermans, 

en tenslotte, welk honorarium de spreekster al dan niet heeft ontvangen om haar 

verhaal te brengen. 
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Antwoord 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, dankt de heer Coupillie voor zijn 

vraag en zegt te betreuren dat hierrond een negatieve sfeer wordt gecreëerd, een 

sfeer die ze zelf helemaal niet volgt. Wat het congres betreft, zegt mevrouw 

Lahaye-Battheu zelf niet aanwezig te zijn geweest omwille van de hoorzitting 

bouwberoepen die op die dag is uitgelopen.  

 

Ze heeft dan ook zelf niet gehoord wat er op het congres allemaal is verteld. Vanuit 

Westtoer zijn een aantal aanzetten van antwoord gekomen. 

Het congres werd vanzelfsprekend voorbereid.  

 

De opdracht van mevrouw Hermans was omschreven als ‘Communiceren in een 

superdiverse samenleving’. De dag voordien heeft mevrouw Hermans haar 

powerpoint-presentatie overgemaakt. Het ging hierbij niet om een letterlijke tekst, 

wat voor een dergelijk congres ook niet wordt verwacht. Wat de kern van de 

boodschap betreft, heeft mevrouw Hermans erop gewezen dat iedereen die 

communiceert zich voldoende bewust moet zijn van de vaak subjectieve perceptie 

van de boodschap door het publiek. In het Engels zegt men hierover: ‘I have 

learned that people will forget what you said, people will forget what you did, 

people will never forget how you made them feel’.  

 

Dit was de boodschap waarrond Dalilla Hermans heeft gewerkt. Communicatie, ook 

binnen de provincie, gaat naar een heel divers publiek, niet alleen op het 

multiculturele vlak, maar ook op het vlak van geslacht, leeftijd, mensen met een 

beperking, seksuele voorkeur van mensen, enzoverder. Wanneer men 

communiceert moet men ruimer denken dan enkel vanuit de eigen leefwereld.  

 

Het congres en het onderwerp ervan is er gekomen op vraag van de toeristische 

sector, toeristische diensten en ondernemers die zoekend zijn op het vlak van 

communicatie. Op basis van hun feedback is het thema van het inspiratiecongres 

gekozen. 

 

Uiteraard zal er rekening worden gehouden met hetgeen op het congres naar voor 

is gebracht. De sector wil altijd leren en bijsturen. In de communicatie met 

Westtoer wil men rekening houden met de diversiteit van de doelgroepen. Ook 

lokale overheden en ondernemers zullen worden aangemoedigd om ervoor te 

zorgen dat de boodschap wordt gericht op het volledige doelpubliek. Niemand kan 

daartegen zijn.  

 

Wat het citaat betreft dat de Westhoek enkel en alleen zou gelinkt worden aan de 

IJzerbedevaart, zegt mevrouw Lahaye-Battheu dat ze die uitspraak als Westhoeker 

enkel maar kan betreuren en tegenspreken. 

 

Er is werk aan de winkel, wat ook de bedoeling van het congres was. Kern van de 

zaak is wat de pijnpunten zijn en waar de communicatie in positieve zin kan worden 

bijgestuurd om iedereen in al zijn of haar verscheidenheid te bereiken.  
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Daaraan moet met Westtoer worden gewerkt.  

De prijs voor de sprekers bedroeg 1.350 euro. 

 

 

Repliek 

 

De heer Coupillie dankt mevrouw Lahaye-Battheu voor het inspirerend antwoord. 

Hij wijst erop dat hij niet de intentie had om negatief te zijn.  

 

Als men echter op een dergelijke bijeenkomst aanwezig is, en men spreekt over 

‘mijn gemeenschap’, ‘mijn vrienden’, ‘mijn entourage’, dan is het aanstootgevend 

dat, wanneer een kandidaat-voorzitter van een gerenommeerde partij het heeft 

over ‘mijn volk’ of over ‘zijn volk’, het kot te klein is. De heer Coupillie zegt hierover 

wat gechoqueerd te zijn geweest. 

 

 

*** 


