
 

NOTULEN PROVINCIERAAD 19/12/2019 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Provincieraad 
van de provincie West-Vlaanderen 
dd. 19/12/2019 
 
Zittingsverslag en notulen 

 
  



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 19/12/2019 

 

PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  
 
Vergadering van donderdag 19 december 2019 
 

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

 

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

gedeputeerden 
 
Zijn verontschuldigd: De Poorter Johan (Raadslid), Vanbrabant Martine (Raadslid), leden 
 
 
 

*** 
 
OPENBAAR 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

De voorzitter doet enkele administratieve mededelingen aan de provincieraad. 

 
Mededelingen: 
 

- Op 11 december 2019 overleed de heer Gustaaf Verheye, SP-provincieraadslid voor het 

district Ieper van 7 november 1971 tot 1974 en van 14 april 1977 tot 13 oktober 1985. 

Er wordt 1 minuut stilte gehouden. 
- Er werden enkele opmerkingen gemaakt bij de notulen provincieraad november 2019. Dit 

werd aangepast.  

- Zoals reeds meegedeeld op 5 december 2019 wordt agendapunt 7 nl. Goedkeuren van het 

bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende de opdracht voor 

werken: Grootseminarie Brugge: restauratie interieur kerk verdaagd naar latere datum 

 
*** 

 

Agendapunt 2 Goedkeuren van de wijziging van de besluiten van de provincieraad van West-
Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in 
de verzelfstandigde agentschappen en in de bestuursorganen van organisaties waarin de 
provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Luc Coupillie, N-VA raadslid, deelt mee toen hij aan de voorbereiding van deze raad begon, was 
hij toch verrast dat zijn naam zag staan nl. de heer Christof Dejaegher wordt vervangen door de heer 

Luc Coupillie. Hij wist van niets maar blijkbaar hadden de twee Kristoffen nl. de fractieleider van de N-VA 
en de voorzitter van de provincieraad dit afgesproken. Hij vindt het een grote eer. Hij kan niet anders 
dan te vragen om straks die stoelendans goed te keuren en te steunen. Misschien is dit een start van een 
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grote carrière. Voor alle zekerheid, vooraleer de stemming gebeurt, het voorstel is dus om de voorzitter 
van het voormalige RESOC op te volgen. Wordt hij dan ook automatisch voorzitter van het nieuwe 
streekforum? Hij wil dit voor alle duidelijkheid het nog even vragen.  
De voorzitter deelt mee vooraleer het helemaal een klucht wordt, geef ik het woord aan de 
gedeputeerde. 
De heer gedeputeerde Jean de Bethune, deelt mee dat hij het vertrouwen gegeven heeft aan uw partij. 
Bent u dan onmiddellijk voorzitter, hij zou het hem toewensen maar dit is niet automatisch.  
De heer Luc Coupillie deelt mee dat het gewoon een vraag was en nu weet hij het zeker.  

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
GEHEIME STEMMING 
 
De raad gaat over tot de elektronische geheime stemming over het besluit van agendapunt 2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 32 ja-stemmen bij 1 onthouding. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN TOT HET GOEDKEUREN VAN DE 

WIJZIGING VAN DE BESLUITEN VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN VAN 28 
FEBRUARI 2019 M.B.T. TOT HET AANDUIDEN VAN DE PROVINCIALE VERTEGENWOORDIGERS 
IN DE VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN EN IN DE BESTUURSORGANEN VAN 
ORGANISATIES WAARIN DE PROVINCIE DEELNEEMT, OVERLEGSTRUCTUREN EN 
ADVIESORGANEN 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN, 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid artikel 188 aangaande de deelname van de 

provincies aan rechtspersonen en Titel VII betreffende de provinciale verzelfstandigde 

agentschappen; 
- het besluit van de provincieraad van 28 februari 2019 tot aanduiden van de provinciale 

vertegenwoordigers in de verzelfstandigde agentschappen; 
- het besluit van de provincieraad van 28 februari 2019 tot aanduiden van de provinciale 

vertegenwoordigers in de bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, 
overlegstructuren en adviesorganen; 

- de voorstellen van POM West-Vlaanderen, TUA West en Resoc Westhoek tot wijziging van de 
benaming van Resoc Westhoek naar Streekforum Westhoek en de wijziging van de samenstelling 
van de raden van bestuur van POM West-Vlaanderen en TUA West en tot wijziging van de 
samenstelling van Resoc Westhoek; 

- het voorstel van de deputatie. 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1: In artikel 1, punt 5. TUA West, van het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 

28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de verzelfstandigde 
agentschappen wordt de naam “Matthias Coupé” vervangen door respectievelijk “Wouter Blomme”. 
 
Art. 2: In artikel 1, punt 5. TUA West, van het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 28 
februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de verzelfstandigde 
agentschappen wordt de afkorting “ACV” vervangen door de afkorting “AVC”. 
 
Art. 3: In artikel 1, punt 6. POM, van het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen van 28 
februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de verzelfstandigde 
agentschappen wordt de naam “Dorine Cordy” vervangen door de naam “Christel Burke”. 
 
Art. 4: In artikel 1, punt 43. Resoc Westhoek, van het besluit van de provincieraad van West-Vlaanderen 

van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de bestuursorganen 
van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen worden de woorden 
“Resoc Westhoek” vervangen door de woorden “Streekforum Westhoek”. 
 
Art. 5: In artikel 1, punt 43. Resoc Westhoek, Effectieven, van het besluit van de provincieraad van 
West-Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in de 
bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
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worden de namen “Christof Dejaegher” en “Bieke Moerman” vervangen door respectievelijk “Luc 
Coupillie” en “Jurgen Vanlerberghe”. 
 
Art. 6: In artikel 1, punt 43. Resoc Westhoek, Plaatsvervangers, van het besluit van de provincieraad 
van West-Vlaanderen van 28 februari 2019 tot het aanduiden van de provinciale vertegenwoordigers in 
de bestuursorganen van organisaties waarin de provincie deelneemt, overlegstructuren en adviesorganen 
wordt de naam “Luc Coupillie” vervangen door de naam “Bieke Moerman”. 
 

 
Art. 7: Dit besluit treedt in werking op 24 september 2019. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 3 Goedkeuren van het protocol WinVorm 2020-2025 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

De secretaris brengt een verslag naar voor van de bespreking in de eerste commissie. 
De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, deelt mee dat hij reeds in de commissie deze vraag stelde. Hij 
kreeg beter inzicht maar hij begrijpt het niet zo goed. Hij stelt vast dat men het antwoord krijgt van een 
kleine verhoging van het budget. Het gaat om 2139,1 euro in het eerste jaar dat dit dient om de 
aanwerving voor een extra personeelslid te doen en het engagement om 20 jaar WinVorm te vieren. Met 
die 2.100 euro kan men onmogelijk een extra personeelslid betalen.  
Hij begrijpt niet goed waar die middelen moeten vandaan komen.  
Als er meer personeel wordt voorzien, moet dit ook effectief in de nota worden opgenomen en dat men 
daar een duidelijker omschrijving van krijgen. Zijn vraag is concreet: hoe wordt dit extra personeelslid 
betaald als er maar zo weinig werd voorzien.  
Hij stelt van dat men samenwerkt met de diensten van de Vlaamse bouwmeester. Hoe heeft men de 
samenwerking met die Vlaamse Bouwmeester geëvalueerd? 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, inderdaad men kan daarmee geen personeelslid betalen.  De 
middelen moeten voorzien worden op het personeelsbudget, dit is ook aangekondigd in het 
meerjarenplan. Dit zit hier niet in. 
Wat de Vlaamse bouwmeester betreft, zijn er positieve ervaringen mee, er zijn ook andere geluiden.  
Ook voor grotere projecten zouden we liever met de provinciale werking samenwerken dan met de 
Vlaamse Bouwmeester. Het is een beetje enerzijds anderzijds.  
De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, dit is  geen verrassend antwoord, er moet uitleg worden 
meegenomen. Het is essentieel onderdeel.  
Hij stelt die vraag in verband met de Vlaamse bouwmeester, het functioneren van de diensten. In de 
vorige legislatuur hebben we hieromtrent  verschillende keren over meningen gewisseld inzake de 
Vlaamse bouwmeester. Hij citeert hieromtrent een stuk tekst. “ De Vlaamse bouwmeester maakt 

karikaturen over lelijke dorpen enz”.  
Hij zou willen pleiten als men wil samenwerken met dergelijke organisaties dat men een genuanceerde 
mening de wereld instuurt vanuit de deputatie.  
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, heeft zo’n wedstrijd meegemaakt met de Vlaamse bouwmeester. 
Hij vond dat dit goed verliep.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 3. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 
Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en 
Willems. 
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Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN TOT HET GOEDKEUREN VAN HET 
PROTOCOL WINVORM 2020-2025  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 
taakbehartiging) en 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie); 

- De noodzaak aan een protocol tussen de provincie West-Vlaanderen, West-Vlaamse intercommunale 
WVI , intercommunale Leiedal, de Vlaamse Landmaatschappij en het team Vlaams bouwmeester om 
de organisatie van WinVorm te regelen en dat voor de periode 2020-2025; 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: De provincie verleent haar goedkeuring aan het protocol tussen provincie West-Vlaanderen, 
West-Vlaamse intercommunale WVI, intercommunale Leiedal, de Vlaamse Landmaatschappij en het team 
Vlaams bouwmeester 
over de organisatie van WinVorm voor de periode 2020-2025. 
 
Artikel 2: De Provincie voorziet jaarlijks de nodige middelen ( zowel budget als personeel) voor de 

uitvoering van dit protocol en dit volgens de modaliteiten beschreven in het protocol. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 4 Verlenen van machtiging tot het vestigen van een erfdienstbaarheid voor het 
plaatsen van een ondergrondse afvalwatercollector en toebehoren in het provinciedomein 
d'Aertrycke 
 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 4. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, 
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 
Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT HET 
VESTIGEN VAN EEN ERFDIENSTBAARHEID VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ONDERGRONDSE 
AFVALWATERCOLLECTOR EN TOEBEHOREN IN HET PROVINCIEDOMEIN D’AERTRYCKE 

 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet dd. 9 december 2005, zoals gewijzigd bij decreet van 30 april 2009, 

inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging) 42 en 
43§2, 12° (bevoegdheid provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 
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- de vraag van de N.V. Aquafin tot het vestigen van een erfdienstbaarheid voor het plaatsen van een 
persleiding in percelen grond, eigendom van de Provincie en gelegen te Torhout, 4de Afdeling, Sectie 
B, nummers 2266 L 2, 2269 B en 2271 en Sectie D, nummer 1824 D 7, in het kader van het project 
22.042 “Centralisatie vuilvracht centrum Wijnendale”; 

- het plan met aanduiding van de zone van de erfdienstbaarheid (innemingen 45, 47, 49 en 50) 
- het ontwerp van overeenkomst; 
- het voorstel van de deputatie; 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1 : 
Machtiging wordt verleend tot het vestigen van een erfdienstbaarheid ten voordele van de N.V. Aquafin 
voor het plaatsen en het onderhouden van een ondergrondse afvalwatercollector en toebehoren in de 
percelen grond, kadastraal gekend onder Torhout, 4de Afdeling, Sectie B, nummers 2266 L 2, 2269 B en 
2271 en Sectie D, nummer 1824 D 7, overeenkomstig het tracé aangeduid op het plan en dit voor de 
gehele bestaansduur van de rioolwaterzuiveringsinfrastructuur en mits betaling van een forfaitaire 
vergoeding van 900 EUR en tegen de overige voorwaarden vermeld in het ontwerp van overeenkomst. 
 
Art. 2 : 
De erfdienstbaarheid wordt gevestigd om reden van openbaar nut. 

 
Art. 3  : 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 5 Verlenen van machtiging tot het ruilen van gronden te Oostrozebeke voor het 
oplossen van de waterproblematiek ter hoogte van de Vlasstraat aan de provinciale waterloop 
de Vijverbeek 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
  
De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA,  zoals hij reeds zei in de commissie, het is hier een beetje 
de omgekeerde wereld. Wij vinden het sowieso niet fijn om machtiging te geven, maar over dit punt 
moet men een machtiging geven over een werk die al gebeurd is. Men denkt dat er toch genoeg 
communicatiekanalen zijn of dat er een betere planning kan worden aangehouden om dergelijke zaken 
niet meer tegen te komen. Het moet hier eigenlijk niet voorkomen.  
Men gaat dit niet goedkeuren bij wijze van vingerwijziging.  
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, i rest my case.  

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 5. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 28 ja-stemmen tegen 6 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, 
Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, 
Naeyaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, 
Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, Vandenbulcke, Van Meirhaeghe, Coupillie en Vandenbrande. 
 
 
 
 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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Besluit provincieraad betreffende het verlenen van machtiging tot het ruilen van gronden te 
Oostrozebeke voor het oplossen van de waterproblematiek ter hoogte van de Vlasstraat aan 
de provinciale waterloop, de Vijverbeek.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- Het feit dat er een nieuw open tracé werd aangelegd zodat de zwaar verstoorde afvoer werd 
opgelost;  

- Ontwerp van akte voor het kosteloos ruilen van grond te Oostrozebeke, 1ste afdeling, sectie C, 
perceelnummers 690 C P0000 en 690 B P0000 (voorheen deel van perceelnummers 101d en 147a – 
lot 2 en 3) met een totale oppervlakte van 908m² tegen grond te Oostrozebeke, 1ste afdeling, sectie 
C, perceelnummer 690 A P0000 (voorheen deel zonder nummer – lot 1) met een oppervlakte van 
386m²;  

- Opmetingsplan; 
- Schattingsverslag; 
- het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot het kosteloos ruilen van grond te Oostrozebeke, 1ste afdeling, sectie C, 
perceelnummers 690 C P0000 en 690 B P0000 (voorheen deel van perceelnummers 101d en 147a – lot 2 
en 3) met een totale oppervlakte van 908m² tegen grond te Oostrozebeke, 1ste afdeling, sectie C, 
perceelnummer 690 A P0000 (voorheen deel zonder nummer – lot 1) met een oppervlakte van 386m². 
 
Art. 2: 
Deze ruil geschiedt om reden van openbaar nut, nl. voor het oplossen van de waterproblematiek ter 
hoogte van de Vlasstraat te Oostrozebeke.  
 
Art. 3: 

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

*** 
 

Agendapunt 6 Verlenen van machtiging tot het aankopen van grond te Diksmuide voor de 
uitbreiding van het provinciaal domein Esenkasteel 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
Mevrouw Lies Laridon, CD&V- raadslid, wil de deputatie bedanken omdat er in dit dossier vooraf heel 
duidelijk overleg geweest is met het stadsbestuur omtrent de vraag of het volledige perceel of een deel 
ervan zou worden aangekocht.  
Er is een stuk parkzone die nu wordt aangekocht maar ook een stuk industriezone die verder voor 
industrie kan worden gebruikt.  
De heer Luc Coupillie, N-VA- raadslid, deelt mee dat hun fractie het ook zal goedkeuren. Een goeie reden 
hiervoor is dat er in de commissie werd gezegd dat er een halve hectare bos zal aangelegd worden en 
dat dit bos zal kunnen dienen als compensatie, dus wij zullen dit goedkeuren.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 

De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 6. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, 
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 
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Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT PROVINCIERAAD BETREFFENDE HET VERLENEN VAN MACHTIGING TOT AANKOOP 
VAN GRONDEN TE DIKSMUIDE VOOR DE UITBREIDING VAN HET PROVINCIAAL DOMEIN 

ESENKASTEEL.  
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- De verkoopsovereenkomsten voor de aankoop van gronden te Diksmuide, 2de afdeling, sectie B, 
perceelnummers 730 F P0000, 730 D P0000 en 730 A P0000 met een totale oppervlakte van 
11.055m² tegen een prijs van 84.630 EUR; 

- Het feit dat door deze aankoop het historisch parkgegeven wordt versterkt;  
- Het schattingsverslag; 
- Het opmetingsplan  
- het voorstel van de deputatie 
 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend aan de aankoop van gronden te Diksmuide, 2de afdeling, sectie B, 
perceelnummers 730 F P0000, 730 D P0000 en 730 A P0000 met een totale oppervlakte van 11.055m² 
tegen een prijs van 84.630 EUR 
 
Art. 2: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut nl. ter uitbreiding van het provinciaal domein 
Esenkasteel. 

 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 7 Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) 
betreffende de opdracht voor werken: Grootseminarie Brugge: restauratie interieur kerk 
 

Dit agendapunt werd verdaagd naar latere datum. 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 8 Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) 
betreffende de opdracht voor werken: exterieurrestauratie Provinciaal Hof (Brugge) 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 

De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, deelt mee dat hij tijdens de bespreking van het 
meerjarenplan hij reeds is tussengekomen. Hij zal dit niet meer herhalen. Wij vinden dat het een hoge 
prijs, het zal daar ook niet bij blijven. Er is ook naar het verleden werd al gekeken heel wat vraagtekens, 
dit kan onze voorkeur niet wegdragen. We geven het voordeel van de twijfel. We zullen ons onthouden. 
We hopen dat men ongelijk zal krijgen wat betreft het oplopen van de kosten.  
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, deelt zijn hoop.  
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De voorzitter sluit de bespreking.  
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 21 ja-stemmen bij 12 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Dumarey, Hollevoet, 
Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vandermersch, Vanlerberghe, 
Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, Vandenbulcke, Van Meirhaeghe, Coupillie, Vandenbrande, 
Bruynooghe, Buyse, Lodewyckx, Schotte, Tavernier en Dejaeghere. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
PLAATSINGSPROCEDURE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR 

WERKEN : EXTERIEURRESTAURATIE PROVINCIAAL HOF (BRUGGE)  
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005, inzonderheid artikel 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet d.d. 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 36 
- Actieplan 2019170006 - Beheren en ontwikkelen van de corporate communicatie 
- De opdracht voor werken: Exterieurrestauratie Provinciaal Hof (Brugge) 
- Het daartoe opgemaakte bestek  
- De raming van de werken voor een bedrag van 2.102.364,85 euro excl. BTW  

- De openbare procedure als plaatsingsprocedure  
- Het voorstel van de deputatie in haar toelichtende nota 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht voor werken : Exterieurrestauratie Provinciaal Hof (Brugge) met 
raming ten bedrage van 2.102.364,85 euro excl. BTW wordt goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 

 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 9 Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) 
betreffende de opdracht voor werken: domein d'Aertrycke Torhout - fiets- en 
wandelverbinding Groene 62 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid, deelt mee dat hij altijd met applaus staat bij zo’n agendapunt. 
Deze keer is er twijfel. Hij hoopt dat de gedeputeerde hem overtuigt om het goed te keuren. Ik 
projecteer hier de groene 62, een reden om dat nieuwe fiets- wandelpad te maken is de verbinding te 
maken tussen de groene 62 en het kasteel zelf. Er bestaat al een fietspad en wandelpad. Er is gewoon 
een klein stukje. nl. 265 meter. We gaan hier 400.000 euro investeren in een nieuw fiets- en wandelpad 
hoewel dit al bestaat. Men kan maar één goeie reden geven en dat is indien het gaat om een gevaarlijke 
straat. Toen hij daar geweest is, heeft hij geen verkeer gezien. Hij hoopt dat gedeputeerde hem 

overtuigt om positief te stemmen.  
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De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, de inspiratie heeft hij gehaald uit een oefening waar men 
inderdaad waardevolle verbindingen zocht tussen functionele assen. Hier moet men niet meer op de 
openbare weg komen indien we dit realiseren. Dat is de eerste belangrijke troef. Men heeft die oefening 
gezien in het kader van fietsers die van Aartrijke kwamen. Het had een dubbel doel die hier gediend 
wordt. Het zal veel veiliger zijn, ook voor joggers. De gedeputeerde is een jogger maar hij gaat dit niet 
doen. Hij blijft het rechte pad. Het is een mooi project. Die beek wordt ook verlegd, ze zal ook langs het 
nieuwe pad liggen. Op die manier evolueren we naar de ideale wereld. 
De heer Luc Coupillie is bijna overtuigd. Hij is akkoord met het verleggen van die beek. De veiligheid die 

het vraagt ,dan gaat hij zeker op het groen knopje drukken.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 9. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 
Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, 

Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEURING VAN HET BESTEK EN DE 
PLAATSINGSPROCEDURE (OPENBARE PROCEDURE) BETREFFENDE DE OPDRACHT VOOR 
WERKEN: DOMEIN D'AERTRYCKE TORHOUT - AANLEG FIETS- EN WANDELPAD MOUBEEK - 
DOORSTEEK GROENE 62 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille 

van bovenlokale taakbehartiging) en 42 (bevoegdheid provincieraad) 
- De wet d.d. 17 juni 2016 overheidsopdrachten; inzonderheid artikel 36 
- Actieplan Mobiliteit en Infrastructuur: 2019170023 Aanbieden en exploiteren Provinciedomeinen en 

Groene Assen als publiektoegankelijke groene ruimte 
- De opdracht voor werken: domein d'Aertrycke Torhout - Aanleg fiets- en wandelpad Moubeek - 

doorsteek Groene 62  
- Het daartoe opgemaakte bestek  

- De raming van de werken voor een bedrag van 317.887,24 € (excl. BTW) 
- Provincie West-Vlaanderen als aanbestedende overheid 

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

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Het bestek betreffende de opdracht voor werken: domein d'Aertrycke Torhout - Aanleg fiets- en 
wandelpad Moubeek - doorsteek Groene 62 met raming ten bedrage 317.887,24 € (excl. BTW), wordt 
goedgekeurd. 
 
Art. 2: 
De opdracht zal worden gegund bij wijze van een openbare procedure. 
 
 

 
 
 
 
 

*** 
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Agendapunt 10 Goedkeuren van de dadingsovereenkomsten met betrekking tot het 
PDPO III 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 10. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 
Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, 

Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
GOEDKEUREN DADINGSOVEREENKOMSTEN HOUDENDE VERBAND MET HET PDPOIII 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 september 2005 en later wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging), 42 en 43 §2, 20° (bevoegdheid 
provincieraad tot het aangaan van dadingen); 

- De beslissingen van deputatie van 8/12/2016 en 1/06/2017 waarbij de besluiten van de 
samenkomsten van het PMC van 27/06/2016, 26/10/2016 en 17/05/2017 werden bekrachtigd 
waarbij aan de gemeente Middelkerke (WVL1604_BKO_Leffinge),Poperinge 
(WVL1607_OC_Watou),Diksmuide (WVL1706_OC Woumen) en Lo-Reninge (WVL1707_OC De 
Zuidhoeve) telkens €150.000 Omgevingskwaliteitssteun werd verleend bestaande uit 50% Europese, 
25% Vlaamse en 25% provinciale steun; 

- Het feit de 4 gemeenten ten gevolge een audit werden geconfronteerd met een terugvordering van 
alle reeds toegekende steun of preventieve stopzetting van hun projectsteun dewelke door alle 4 de 
gemeenten werd betwist via bezwaarschriften. De afspraken tussen de programmabeheerders om 

tot een minnelijke regeling te komen met de betrokken gemeenten via dadingen;  
- De ontwerpen van dadingen met de gemeenten Middelkerke, Poperinge, Diksmuide en Lo-Reninge; 

- het voorstel van de deputatie 
 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan de dadingen met 
- Middelkerke; 
- Poperinge; 
- Diksmuide; 
- Lo-Reninge. 

 

 
Art. 2: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 
 
 

 
*** 
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Agendapunt 11 Vaststellen van de tweede wijziging van het budget 2019  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Filip Buyse, fractievoorzitter Vlaams Belang, daar waar we tijdens de meerjarenplan nog konden 

vaststellen dat u de verzelfstandiging van de agentschappen toejuichte door hun goede werking 
waardoor zij een portefeuille krijgen van investeringsmiddelen, verbaasde het hem te moeten vaststellen 
dat tijdens de budgetwijziging 1 miljoen euro dient te worden opgenomen om verschuldigde BTW te 
kunnen voldoen naar aanleiding van een controle door een nieuwe inspecteur die eigenlijk de bestaande 
regels verkeerd interpreteerde. Zijn vraag is eigenlijk meervoudig in die zin nl. kunnen we inzicht krijgen 
in de bestaande regels die er toen waren? En in de wijzigingen die moeten worden aangevuld door die 
nieuwe inspecteur? Wat is nu precies verschuldigd? En welke boetes dienen te worden betaald?  
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, de begrotingswijziging 2019 werd aangekondigd dat er een 
problematiek BTW dient te worden opgelost. Dat er hieromtrent een onderzoek globaal aan het voeren 
waren en dat er 1 miljoen hiervoor voorzien hadden. Tijdens de bespreking van de meerjarenbegroting 
heeft hij duidelijk gewezen op het gelijk op de responsabilisering van onze agentschappen. Persoonlijk 
zal hij hierover waken. Hij heeft toen ook heel duidelijk gezegd dat dit ging over de toekomst en niet 

over het verleden. Als men hem niet gelooft, kan hij dit bewijzen.  
In het kader van dit punt heeft hij ook gezegd dat het niet 1 miljoen was maar 1 miljoen 80 zou 
verschuldigd zijn. Er is nog discussie over de boetes. Het gaat over de periode 2016 en 2017. Gezien de 
goede trouw van dit huis werd de boete kwijtgescholden en dat de interesten niet zouden lopen van de 
initiële periode maar alleen vanaf de controle dus dit wordt enorm gereduceerd. Hoeveel die juist 
bedragen, weet hij niet.  Het gaat niet over de responsabilisering, het gaat over 2020 -2025. We zullen 
nu zien wat er gebeurt voor 2018. In dit verband zal er een oplossing worden gezocht om de 
agentschappen te herinneren aan hun verantwoordelijkheden, dus in de richting van responsabilisering 
te gaan. Wat betreft nu de inzage van het dossier, u hebt recht om inzage te hebben in alle dossiers. U 
neemt contact met de griffie die u graag verder willen helpen.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 

 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 11. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 20 ja-stemmen tegen 6 neen-stemmen bij 8 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Dumarey, Hollevoet, 
Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Soens, Strobbe, Vandermersch, Vanlerberghe, 
Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Coupillie, Pillaert, Vandenbulcke, Vandenbrande en Van Meirhaeghe.  
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Bruynooghe, Buyse, Lodewyckx, Schotte, Tavernier, Dejaeghere, De Mey en 
Vansteenkiste. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT VASTSTELLING VAN DE TWEEDE WIJZIGING VAN HET 
BUDGET 2019 (BW 2019/02) 
 
 

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

 het Provinciedecreet van 9 december 2005 en haarwijzigingen inzonderheid de artikelen 2, 42 en 
43, 148, 151 en 156, §2, derde lid, 159, §3, 175, 218, §1 en §2, en 236, eerste en tweede lid, 
en artikel 268, §1; 

 het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 en haar wijzigingen betreffende de 
beleids- en de beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor 
maatschappelijk welzijn;  
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 het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 en haar wijzigingen tot vaststelling van de modellen 
en nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de 
rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk 
welzijn; 

 het besluit van de provincieraad dd. 29 november 2018 betreffende de vaststelling van het 
budget 2019; 

 het besluit van de Provincieraad dd. 27 april 2017 betreffende de vaststelling van de wijziging 
van het kader voor de beleids- en beheerscyclus van het provinciebestuur West-Vlaanderen voor 

de periode 2018-2019 binnen de legislatuur 2013-2018; 
 het advies van het managementteam (dd. 19 november 2019); 
 het voorstel van gedeputeerde Jean de Bethune; 
 het voorstel van de deputatie (dd. 21 november 2019). 

 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 : 
De provincieraad keurt de tweede wijziging van het budget 2019 (BW 2019/02) goed. 
 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 12 Kennisnemen van de protocollen tot samenwerking tussen de regio's en 
de provincie West-Vlaanderen 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, wil even herhalen wat er in de commissie werd gezegd nl. dat 
men twijfelt in dit verhaal over wat de waarde van deze constructie omdat men vaststelt dat men in twee 
regio’s een overeenkomst wordt gemaakt wat juridisch heel weinig vastheid aangekoppeld is. Een 

protocol tot samenwerking tussen een dienstverlenende vereniging en de provincie. In andere regio’s 
wordt dan een protocol die afgesloten wordt tussen de individuele gemeenten wegens een afwezigheid 
van een orgaan. Wij staan hier toch in twijfel waar we met dit verhaal heen moeten, wat de waarde 
hiervan is en waarom dit hier komt in de raad. Hij kijkt uit naar het antwoord.  
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, deelt mee dat zijn antwoord heel kort zal zijn. De organisatie 
van dergelijke zaken hoort tot de bevoegdheid van de deputatie. Hij heeft ook in de commissie gezegd 
dat in alle transparantie de raad hiervan inlichten. Het is juist dat de cultuur verschillend zijn naar gelang 
de regio’s . Hiermee rekening houdend dat men een lange traditie heeft van interbestuurlijk overleg 
tussen provincies en sociale partners, burgemeesters… je hebt een aantal andere. Wij als provincie 
respecteren zij. Wij bieden aan iedereen een gelijk forum aan. We gaan discuteren met de besturen, 
samen met hen komen tot mooie projecten onder meer in het kader van de streekfondsen. Hij maakt 
geen enkele zorg dat hij niet zou kunnen overtuigen over het nut dat dit vandaag op de raad komt. 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 12. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 29 ja-stemmen bij 1 onthouding. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Poorter, Decleer, Dejaegher, 
Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, 
Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 
Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 

 
Het volgende raadslid onthoudt zich: 
de heer Herman Lodewyckx. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 

*** 
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Agendapunt 13 Kennisgeving rapportering financieel verslag 1ste en 2de pensioenpijler 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 13. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 29 ja-stemmen bij 1 onthouding. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Poorter, Decleer, Dejaegher, 
Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, 
Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, 

Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 
 
Het volgende raadslid onthoudt zich: 
de heer Herman Lodewyckx. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 

*** 
 

Agendapunt 14 Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de PROCORO West-
Vlaanderen 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 14. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen.  
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 
Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, 
Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
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BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN HOUDENDE HET GOEDKEUREN 
VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE PROCORO WEST-VLAANDEREN 
 

DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN 

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

overwegingen: 
 
 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 57 (medebewind) 

 Gelet op het besluit van de provincieraad dd. 20 juni 2019 houdende de samenstelling van de 
PROCORO; 

 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (en latere wijzigingen), in het bijzonder 
hoofdstuk 3 , afdeling 2, artikel 3.1.2. m.b.t. de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening  

 Het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000 tot vaststelling van nadere regels voor de 
samenstelling, de organisatie en de werkwijze van de provinciale en gemeentelijke commissies voor 
ruimtelijke ordening 

 
 

BESLUIT: 
 
Artikel 1. 
Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (en latere wijzigingen), in het 
bijzonder hoofdstuk 3 , afdeling 2, artikel 3.1.2. m.b.t. de provinciale commissie voor ruimtelijke 
ordening, wordt volgend huishoudelijk reglement van de provinciale commissie ruimtelijke ordening 
goedgekeurd: 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE PROVINCIALE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE 

ORDENING VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

 
 
Het huishoudelijk reglement, goedgekeurd in de zitting van de PROCORO van 3 oktober 2019 en in de 
provincieraad van 19 december 2019. 

Artikel 1: Duur van het mandaat 

Artikel 2: Vergaderingen 

§1. Bijeenroeping 

§2. Uitnodiging 

Behalve in het geval van dringende noodzaak, welke in de uitnodiging verantwoord wordt, nodigt de 
voorzitter, of indien de voorzitter verhinderd is, de ondervoorzitter, de leden van de commissie alsmede 
één vertegenwoordiger van elke politieke fractie in de provincieraad schriftelijk uit op ten minste 7 vrije 
dagen  voor de vergadering met vermelding van de plaats, dag, tijdstip en de agenda van de vergadering. 
Onder het begrip “vrije dag” wordt verstaan, een volle dag van 0 tot 24 uur, met uitsluiting van de dag 
van oproeping en van de dag van de vergadering. De plaatsvervangers ontvangen een afschrift ter 
kennisgeving. 

§3. Agenda en documenten 

De voorzitter, of indien deze verhinderd is, de ondervoorzitter, stelt samen met de secretaris de agenda 
vast voor de vergadering en stuurt deze samen met de uitnodiging aan de leden en aan de 
vertegenwoordigers van de politieke fracties. De agendapunten zijn duidelijk omschreven. De uitgebreide 
documenten liggen ter inzage op het permanent secretariaat vanaf de datum van oproeping tot de dag 

van de vergadering zelf. De plaatsvervangers ontvangen een afschrift ter kennisgeving. 

Een voorstel van een lid dat niet op de agenda voorkomt, moet uiterlijk vijf vrije dagen voor de vergadering 
overhandigd worden aan de secretaris, vergezeld van een verklarende nota of document. De voorzitter, 
samen met de secretaris, deelt de aanvullende agendapunten onverwijld mee bij aanvang van de 

vergadering. Het toegevoegd agendapunt wordt behandeld indien minstens de helft van de aanwezige 
leden hiermee instemt. 

Op voorstel van een lid van de commissie kunnen bij de opening van de vergadering hoogdringende 
onderwerpen op gemotiveerde wijze aan de agenda worden toegevoegd. Het agendapunt wordt behandeld 

indien tweederden van de aanwezige leden hiermee instemmen.  

§4. Vereiste aanwezigheid 

Elk lid tekent op de vergadering de aanwezigheidslijst. Elk lid dat verhinderd is een vergadering van de 
commissie bij te wonen, deelt dit ten spoedigste mee aan zijn/haar plaatsvervanger. Deze vervanging 
dient ten laatste vóór de opening van de vergadering te worden meegedeeld aan de secretaris. Is de 
plaatsvervanger ook verhinderd, meldt hij/zij dit ook ten spoedigste aan de secretaris.  

Om niet als afwezig beschouwd te worden, moet deze melding schriftelijk via brief of é-mail aan het 
permanent secretariaat te gebeuren voor het aanvatten van de aangekondigde vergadering. 

§5. Verloop van de vergadering 

De voorzitter of, indien deze verhinderd is, de ondervoorzitter, opent en sluit de vergadering. Hij of zij leidt 
de debatten en zorgt voor het goede verloop van de zitting. Hij of zij kan hiertoe steeds de vergadering 
tijdelijk schorsen. De voorzitter geeft aan wanneer de besprekingen beëindigd zijn, en wanneer de 
beraadslagingen, respectievelijk de stemmingen aanvangen . 

Indien beide verhinderd zijn, dan wordt de vergadering geleid door het oudste lid van de commissie. 

De vergaderingen zijn in principe besloten. Van de beslotenheid kan afgeweken worden wanneer een 2/3 
meerderheid van de aanwezige leden beslist dat de vergadering geheel of gedeeltelijk openbaar zal 
gehouden worden. In dat geval mogen evenwel de niet-leden, andere dan de personen die zijn uitgenodigd 
voor een toelichting en de vertegenwoordigers van de politieke fracties, niet deelnemen aan de 
besprekingen, noch aan de beraadslaging over het advies en de stemming erover. 



 

NOTULEN PROVINCIERAAD 19/12/2019 

 

De commissie moet evenwel rekening houden met de wettelijke regels inzake de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer. Bij het bespreken van dossiers waarbij individuele personen betrokken zijn, zal 
de vergadering besloten zijn. 

De vergadering kan het betrokken lid evenwel om een toelichting over dit onderwerp verzoeken. 

Wanneer een lid van oordeel is dat een ander lid een persoonlijk belang heeft bij een besproken onderwerp, 
brengt hij dit onmiddellijk ter kennis aan de voorzitter. De voorzitter brengt dit desgevallend met zijn 
advies, ter kennis aan het betrokken lid. Indien de voorzitter van oordeel is dat het lid een persoonlijk 
belang heeft bij een besproken onderwerp en het lid weigert zich uit de bespreking van dit onderwerp terug 
te trekken, dan kan de voorzitter hiervoor aan de commissie om een geheime stemming vragen. De 
commissie kan het lid bij gewone meerderheid van de bespreking en van de stemming uitsluiten. 

§6 Stemming  

Er wordt mondeling gestemd. 

De voorzitter stemt het laatst. 

Het verslag kan digitaal goedgekeurd worden. 

§7 Notulen en verslag 

De vaste secretaris stelt de notulen op van de vergadering van de commissie. 

In het verslag worden er geen namen van de leden opgenomen, tenzij het lid dit uitdrukkelijk vraagt. 

De voorzitter plaatst het ontwerp-verslag ter bespreking en bekrachtiging op de agenda van de 
eerstvolgende of tweede opvolgende vergadering van de commissie. Het ontwerp-verslag wordt tevens 
meegestuurd met de agenda. Na goedkeuring worden de verslagen ondertekend door de voorzitter en de 

vaste secretaris. 

Het verslag is openbaar van zodra de commissie dit heeft goedgekeurd. Het verslag kan opgevraagd 
worden bij het permanent secretariaat en staat online op de website van de PROCORO. 

De commissie brengt advies uit binnen de termijn, overeenkomstig de Vlaamse Codex van 15 mei 2009, 
houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening. 

De adviezen worden met de nodige motivering uitgewerkt. De voorbereiding gebeurt door het permanent 
secretariaat of door de commissie opgerichte werkgroep of door de commissie aangeduide deskundige(n). 

De commissie beslist over de modaliteiten inzake het voorafgaandelijk digitaal opsturen van 

voorbereidingen van adviezen, teneinde deze te kunnen verdiepen of amenderen. 

Het advies omvat tenminste: 
 een verwijzing naar het onderwerp 
 het geformuleerde advies en de motivering ervan 

 resultaat van de stemming 
 bij verdeelde stemming wordt op aanvraag de minderheidsstandpunten vermeld 

De adviezen worden ondertekend door de voorzitter en de vaste secretaris. 
 
§8 Houding vanuit PROCORO ten aanzien van vragen om gehoord te worden 
 
In principe worden er geen individuen gehoord als het gaat om individuele dossiers. 

Over algemene beleidsdossiers zoals bijvoorbeeld een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, een 
beleidskader over een ruimtelijk problematiek, … kunnen betrokken besturen en/of ontwerpers gevraagd 
worden om een toelichting te geven. 

De voorzitter kan steeds beslissen om een individu of bestuur uit te nodigen over een algemeen of 

individueel dossier mits motivering dat het nodig is (bijvoorbeeld tal van onduidelijkheden in het dossier 
waardoor de PROCORO geen onderbouwd advies kan geven zonder bijkomende gegevens) en op 
voorwaarde dat andere betrokkenen in het dossier ook gehoord worden. 
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Artikel 3: Werkgroepen en plaatsbezoeken 

De commissie beslist bij meerderheid over de oprichting, samenstelling en ontbinding van permanente en 
tijdelijke werkgroepen. Een werkgroep is samengesteld uit leden van de commissie. Ieder lid kan op 
zijn/haar verzoek deel uitmaken van een werkgroep. 

Hierbij kan de commissie beslissen om ook plaatsvervangers en/of externe deskundigen te laten 
deelnemen aan de werkgroep. De commissie bepaalt duidelijk wat hun rol hierin is. Op voorstel van de 
commissie kunnen ook vertegenwoordigers van politieke fracties als waarnemer toegelaten worden. 

De werkgroepen hebben een duidelijk omschreven taak of opdracht. De werkgroepen werken in opdracht 
van en onder toezicht van de commissie. In die zin kan er geen informatie of adviezen vanuit de 
werkgroepen worden verspreid. De werkgroep bepaalt zelf de organisatie van de werkzaamheden. 

De commissie organiseert plaatsbezoeken in functie van haar rol en taken die hetzij bij decreet werden 
omschreven, hetzij op grond van provinciaal belang op het vlak van ruimtelijke ordening. Hierbij kan de 
commissie beslissen om ook plaatsvervangers en/of externe deskundigen te laten deelnemen. 
Plaatsbezoeken, die heel specifiek in functie van een advisering van een dossier worden georganiseerd, 
kunnen door plaatsvervangers en/of externe deskundigen worden bijgewoond. Het bespreken en 
adviseren van het dossier zelf kan enkel door 1 lid (hetzij het effectief lid, hetzij het plaatsvervangend 
lid) per geleding. 

Artikel 4: Deskundigen en studiedagen 

De commissie kan de deputatie of provincieraad verzoeken om beroep te mogen doen op externe 
deskundigen voor het onderzoeken van bijzondere vraagstukken, rekening houdend met de wetgeving en 

de reglementering met betrekking op de overheidsopdrachten en binnen de perken van de 
werkingsmiddelen. 

De leden en plaatsvervangers en vaste secretaris van de commissie kunnen steeds aanwezig zijn op 
studiedagen, die door de provincie worden georganiseerd op het vlak van ruimtelijke ordening. 

De commissie kan leden en plaatsvervangers en de vaste secretaris in functie van haar taken die door het 
decreet zijn voorzien of die een belangrijke impact hebben in de kennisverwerving op het vlak van 
ruimtelijke ordening, laten deelnemen aan algemene studiedagen en dit binnen de perken van de 
werkingsmiddelen. 

Artikel 5: Permanent secretariaat 

Het permanent secretariaat omvat een vaste secretaris en personeelsleden van de provinciale dienst die 
bevoegd is voor ruimtelijke planning. Tijdens de zittingen kan de vaste secretaris geassisteerd worden 
door een logistiek medewerk(st)er. 

Als de secretaris verhinderd is, zorgt hij of zij voor vervanging door een personeelslid van de dienst die 
bevoegd is voor ruimtelijke planning. 

Artikel 6: Vergoedingen 

De uitbetaling van de presentiegelden en kilometersvergoedingen worden per kwartaal door het permanent 
secretariaat ten behoeve van de leden van de commissie aangevraagd na voorlegging van de 
aanwezigheidslijsten en onkostenstaten met betrekking de presentiegelden en de kilometersvergoedingen. 

Het lid dat tijdens de plaatsbezoeken deelneemt aan de bespreking en de advisering krijgt het voorziene 
presentiegeld (niet voor ambtenaren) en kilometervergoeding. Het bijkomend lid, dat enkel het 
plaatsbezoek meemaakt, krijgt enkel een kilometervergoeding. 

Artikel 7: Financieel verslag 
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Artikel 8 

Slechts de voorzitter kan fungeren als woordvoerder van de commissie. De voorzitter kan de 
ondervoorzitter of de vaste secretaris machtigen om dit bij bepaalde omstandigheden of voor bepaalde 
materies in zijn plaats te doen. 

Artikel 9 

De effectieve leden en plaatsvervangende leden van de commissie behandelen de informatie waarvan zij 
krachtens hun mandaat kennis krijgen met kiesheid en terughoudendheid. Indien de commissie vaststelt 
dat een lid deze deontologische regel miskent, kan zij de voorzitter met een meerderheid van twee derden 

van de aanwezigen machtigen de organisatie of de instantie die de voordracht deed aan te schrijven met 
het verzoek, hetzij dit lid ter orde te roepen, hetzij dit lid te willen vervangen. 

Deze attitude van kiesheid en terughoudendheid wordt eveneens in acht genomen door het permanent 
secretariaat, de logistieke medewerk(st)er, de uitgenodigde deskundigen en de vertegenwoordigers van 

de politieke fracties. 

Artikel 10 

Het permanent secretariaat van de commissie is gevestigd in:  

Provinciehuis Boeverboes 

Koning Leopold-III-laan 41 
8200 St-Andries Brugge 
Tel: 050/40 35 37 
e-mail: procoro@west-vlaanderen  

Artikel 11 

 
 
 

*** 
 

Agendapunt 15 Goedkeuren van de raamovereenkomst 2020-2025 met Transfo 
 

De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter NV-A, deelt vooreerst zijn dank uit om die cijfers te bezorgen 
zoals beloofd in de commissievergadering.  Ze zijn verhelderend, maar hij blijft erbij dat hier en daar 
vraagtekens zijn. We moeten deze raamovereenkomst nu goedkeuren. Op zich is die raamovereenkomst 
oké. De enige vraag die hij hierbij heeft is en eigenlijk al op een eerder punt ook ter sprake is gesteld nl. 
wat betreft de WVI, dat is dat men een overeenkomst wil maken met Leiedal. Vroeger zaten we in de 
raad van  bestuur , er was een bijdrage. Nu niet meer. We gaan toch nog afspreken. Als men dit wil 

doen, dan zou het perfect inpassen ook voor de WVI,. In die zin blijft hij dit een gemiste kans vinden.  
Hier keuren we een klein deeltje over de centen die naar Transfo gaan. We zullen ons onthouden over dit 
punt bij wijze van twijfel.  
De heer Luc Coupillie, NVA-raadslid, was opgetogen toe hij dit agendapunt zag. Hij zag een bijlage bij 
het commissieverslag, een stuk excell met het BBC verhaal 2020-2025. Hij zegt eindelijk! We zijn er! 
Blijkbaar zijn alle obstakels verdwenen om die cijfers te geven. Als dit kan voor dit stukje, zal dit voor 
het hele verhaal te krijgen zijn. Hij vraagt om dit te verkrijgen voor gans het verhaal op die manier.  
Mevrouw Lahaye-Battheu, gedeputeerde, wil nog even duidelijk zeggen wat vandaag voorligt dit is een 
raamovereenkomst in opvolging van de vorige overeenkomst. We stellen vandaag een nieuwe 
overeenkomst voor , hier en daar is er iets geactualiseerd. Het komt er op neer dat er drie partners 
samenwerken op de site Transfo. Het is met een gelijke inbreng. Er staat in de overeenkomst een 
financiële bijdrage in de werkings- en ondersteuningskosten voor Transfo, a rato van 50.000 euro per 

jaar per partner. Dat is wat nu voorligt ter goedkeuring. Daarnaast is het inderdaad zo dat er in de 
commissie vragen gesteld zijn naar de andere cijfers. De cijfers hebben we gegeven. We kunnen volgend 
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jaar even een commissie houden op de site zelf waarin dan meer uitleg zal worden gegeven over die 
bedragen. Ze vraagt vandaag hun akkoord om die raamovereenkomst vast te leggen.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 15. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen bij 10 onthoudingen. 

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

BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD TOT GOEDKEUREN VAN DE RAAMOVEREENKOMST TRANSFO 
ZWEVEGEM TUSSEN DE GEMEENTE ZWEVEGEM, DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN EN 
LEIEDAL 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

taakbehartiging) en artikel 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie) 
- de overeenkomst tot samenwerking – ‘raamovereenkomst’ Transfo Zwevegem tussen de gemeente 

Zwevegem, de provincie West-Vlaanderen en Leiedal die liep tot 1 juli 2019, zoals goedgekeurd door 
de provincieraad in zitting van 27 februari 2014 

- de onderhandelingen gevoerd tussen de vertegenwoordigers van de provincie, de gemeente 
Zwevegem en Leiedal voor de nieuwe raamovereenkomst Transfo 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Enig artikel : 
 
De hierbij gevoegde overeenkomst tot samenwerking – ‘raamovereenkomst’ – tussen de provincie West-
Vlaanderen, de gemeente Zwevegem en Leiedal m.b.t. Transfo Zwevegem goed te keuren. 

 
 
 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 16 Goedkeuren van de wijziging van de statuten van VONK apb 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 

commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
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De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 16. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 
Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, 

Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN HET AUTONOOM PROVINCIEBEDRIJF VONK 
 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  
 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 

overwegingen:  
- het provinciedecreet, zoals o.m. gewijzigd door het decreet van 6 juli 2018, inzonderheid de artikelen 
225 t.e.m. 237 (het autonoom provinciebedrijf); 
- het besluit van de provincieraad van 22 september 2016 tot oprichting van een autonoom 
provinciebedrijf Vonk; 
- de vaststelling van de statuten van Vonk door de provincieraad in vergadering van 22 september 2016 
en de latere wijzigingen aan deze statuten in vergaderingen van de provincieraad van 17 november 2016 
en 22 december 2016; 
- het besluit van de raad van bestuur van Vonk dd. 18 juni 2019 om de organisatiestructuur aan te 
passen en het directiecomité te vervangen door een gedelegeerd bestuurder; 
- het voorstel van de raad van bestuur van Vonk dd. 22 oktober 2019 tot aanpassing van de statuten; 
- het voorstel van de deputatie; 

  
 
 
BESLUIT:  
 
Artikel 1:  
De provincieraad machtigt de raad van bestuur van Vonk om de statuten met ingang van 1 januari 2020 
te wijzigen. 
 
Art. 2:  
De provincieraad keurt de gecoördineerde statuten van Vonk, zoals in bijlage gevoegd, goed. 

 
Art. 3: 
De statutenwijziging en de gecoördineerde statuten worden gepubliceerd op een webtoepassing van de 
provincie overeenkomstig artikel 227 van het provinciedecreet. 
 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 17 Goedkeuren voor het afleveren van een positief planologisch attest voor 

Metafox NV (Ardooie) 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Mevrouw Veerle Dejaeghere, Groen-raadslid, heeft een vraagje nl. wat is nu precies het verschil tussen 
een stukje landbouwgrond rond het provinciaal domein Ardooie Veld en de landbouwgrond rond het 
bedrijf Metafox. Even ter herinnering, vorig jaar stond het rup provinciaal domein ’t Veld op de agenda 
en de bufferzone rond het provinciaal domein werd plots 15 meter naar 10 meter ingekort. De reden was 
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de landbouwgrond is er te waardevol om een groene bestemming aan te geven. Wat is precies het 
verschil tussen die twee gronden?  
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, hij denkt dat een bedrijf bufferen iets anders is … 
Mevrouw Veerle Dejaeghere, Groen-raadslid, licht toe dat het niet gaat over bufferen, het gaat erover 
dat landbouwgrond naast het domein Ardooie Veld niet gebruikt mocht worden of niet kon gezien worden 
als bestemming groen en nu de landbouwgrond wordt plots veranderd naar bedrijventerrein. Wat is het 
verschil tussen die twee gronden?  
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, het is een hele afweging, onderhandelen met de buurt over alles 

en nog wat. In het kader van de evenwichten is er veel groengebied. Voor die bufferzone is er een 
akkoord bereikt om van 15 meter naar 10 meter te gaan. Dat is een afweging.  Je kan geen appels met 
peren vergelijken. 
De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, we stellen die vraag omdat het een belangrijk verschil is? In 
die ene situatie zou landbouwgrond een groene bestemming gekregen hebben. Daar beknibbelt men op. 
Hier gaat er landbouwbestemming, en niet zozeer landbouwbestemming maar agrarisch gebied. Een 
aantal jaren geleden heeft de Vlaamse regering het landbouwgebied, open gebied in Vlaanderen bekeken 
en vastgelegd. Dit zou eigenlijk moeten betekenen dat de bestemming landbouw eigenlijk 
rechtszekerheid heeft voor nu en in de toekomst. Als het gaat over groene bestemming, wordt er 
beknibbeld. Als het gaat over de uitbreiding van een bedrijf dan is het blijkbaar niet zo nodig om te 
beknibbelen. U zegt men kan dit niet vergelijken. Hij gaat even iets anders vergelijken.   
Wij vergelijken de mooie woorden die we vorige maand gehoord hebben. We hebben een lang debat 

gehoord. Wij zien in alle teksten en concrete voornemens weinig daden bij die mooie woorden. Dit is een 
mooi voorbeeld hiervan. We zien in het concrete beleid dat de provincie  zelfs geen keuze maakt tussen 
inzetten op ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen, dit was één van de speerpunten waar mevrouw 
Schotte het over had in haar slottoespraak. Het is nog verdedigbaar bij verspreiding maar als men geen 
keuze maakt, dan heb je weinig aan duurzaamheid gedaan. Het verschil tussen het woord en de daad is 
dan zeer groot. Dit willen we aankaarten.  
De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, deelt mee dat het gaat over een beperkte oppervlakte, het is een 
andere impact, duurzaamheid is altijd een glas halfvol of halfleeg. Wij zullen nooit duurzaam genoeg zijn 
volgens u.  
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, deelt mee dat naar aanleiding van dit concreet dossier men 
zegt dat op vlak van bedrijventerrein men er los door en geen duurzaamheid is. Het spijt mij ten zeerste, 
u zal zelf ondervinden dat er een ernstige aanpak is rond duurzaamheid voor de komende periode. Er is 

zoveel gebeurd hieromtrent. Er is heel recent een cel opgericht rond bedrijventerrein van de toekomst. 
Men gaat toch niet op basis van één dossier een oordeel vellen over het provinciaal beleid. Hij pleit om 
de objectiviteit en de neutraliteit vandaag aan de dag te brengen.  
De heer Wim Aernoudt, N-VA raadslid, zijn reactie op dit dossier, een stuk antwoord te bieden. Dit is de 
beoordeling van een planologisch attest die door de Procoro is behandeld. Het valt hem op dat de 
Procoro unaniem er achter staat. Er is alleen een discussie over al dan niet agrarisch gebied. De Procoro 
was er unaniem positief over. Daarnaast is het een uitvoering van een provinciale taak in medebewind. 
Ze hebben dit met aandacht gelezen, vinden het een goeie toepassing van dit planologisch attest. Ze 
staan ook achter de gunstige beoordeling van dit dossier.  
Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid,  merkt op dat het nu om een beperkte uitbreiding gaat. In het 
dossier staat dat dit nog maar een begin is. Men wil ook een visie hebben over lange termijn. Dat gaat 

over een veel groter agrarisch gebied dat er naast ligt dat men ook nog wil innemen. Indien men nu een 
beperkte uitbreiding toestaat, zet de deur open voor een grotere uitbreiding in agrarisch gebied. 
De Procoro staat er volledig achter, men heeft dit goedgekeurd met een aantal voorwaarden. Eén van de 
voorwaarden was dat het bedrijf kon op een andere locatie kon. De deputatie volgde dit niet, ze heeft 
hierop nog geen antwoord gekregen.   
Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde,  vraagt dat men niet alles op een hoopje gooit! Het 
gaat hier over een aanvraag van planologisch attest. Het is zo dat er een openbaar onderzoek geweest 
is. Er werden geen bezwaren ingediend. De Procoro heeft het dossier grondig besproken. Er was één 
advies dat laattijdiig was. Kunnen we die argumenten dan nog meenemen in onze beoordeling gezien dit 
laattijdig was. De conclusie was om het kader in een tweede aavraag worden aangevraagd, het gaat over 
de korte termijn. Het gaat niet over lange termijn. De voorwaarden van de Procoro worden overgenomen 
door deputatie, behalve die herbestemming. In deze fase van het dossier is onderdeel van het 

vergunningsdossier maar we zitten hier nog niet in. Het zal pas in de tweede fase worden beoordeeld.  
Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, het merendeel van de Procoro was wel akkoord om deze 
voorwaarde op te leggen. Dit is de korte termijn visie, maar als men dit nu toestaat, zal men dit in lange 
termijn ook toestaan. 
Ze had nog een opmerking over de voorstelling in de commissie. Er is nog nooit in de Procoro gesproken 
van de economische toestand van een bedrijf, hier in de commissie wel. Met planologie en met 
ruimtelijke ordening heeft dit niets te maken. Ze vond dit raar dat men dit daar gebruikte.  
De heer Wim Aernoudt, N-VA- raadslid, de lange termijn zal opnieuw moeten worden beoordeeld met al 
dan niet planologisch attest of met ruimtelijk uitvoeringsplan. Dit gaat uiteraard terug naar de Procoro en 
naar de provincieraad waarover we ons licht zullen laten schijnen.  
Het viel hem op dat het college van burgemeester en schepenen Ardooie geen advies heeft uitgebracht. 

Is daar gepolst naar de reden? 
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Mevrouw Vandenbrande N-VA-raadslid, deelt mee dat nog altijd het meest duurzame van al is van 
werkgelegenheid in eigen streek te hebben. We staan er zeker achter dat zo’n bedrijven mogen blijven.  
De heer Patrick De Klerck, Open Vld-raadslid, wil nog even duidelijk stellen dat er een verschil is tussen 
twee zaken nl. de vergunningsprocedure waar het planologisch attest voor afgeleverd is zodat de 
vergunning kan verleend worden. Er is absoluut geen uitspraak gedaan over lange termijn. Dat kan pas 
gebeuren als er een RUP gemaakt werd. Binnen het RUP moeten ook alternatieven worden onderzocht. 
Dit is uitdrukkelijk in de commissie gezegd geweest. Hij vindt het spijtig dat dit nog altijd niet bij 
sommige mensen is doorgedrongen.  

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, mocht het waar zijn dat we een dossier zien passeren. Het is 
cynisch dat men spreekt over een kleine uitbreiding. Er is een totaal nodig van 7 hectare, dit is geen 
kleine uitbreiding. Ofwel is de aanvraag verkeerd.  
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde merkt op dat hij over één punt gelijk heeft. Bij grootte van 
organisatie hebben we geen industriegebied meer, dit zal ook meegenomen worden in de bespreking. Hij 
valt voor de rest in herhaling.  
Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, in Ardooie heeft men de aanvraag ontvankelijk 
verklaart. Het college is nogmaals aangeschreven maar er was geen reactie.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 17. 

 
Het besluit wordt aangenomen met 29 ja-stemmen tegen 4 neen-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
Decleer, Dejaegher, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Moerman, Naeyaert, 
Pillaert, Soens, Strobbe, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, 
Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
De volgende raadsleden brengen een neen-stem uit: 
de dames en heren Dejaeghere, Lodewyckx, Schotte en Tavernier.  
 

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
BESLUIT VAN DE PROVINCIERAAD HOUDENDE DE AFLEVERING VAN EEN POSITIEF 
PLANOLOGISCH ATTEST VOOR HET BEDRIJF METAFOX NV (ARDOOIE), Error! Unknown 
document property name., Error! Unknown document property name., Error! Unknown 
document property name., Error! Unknown document property name. 

 

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

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

 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 4.4.24 tot en met 4.4.29 
 Besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het 

planologisch attest 
 de aanvraag van het bedrijf Metafox NV, middels de heer Frederique Devos, voor het verkrijgen van 

een planologisch attest van 30 april 2019  
 het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag tot planologisch attest door de gemeente 

Ardooie op 2 mei 2019 en het overmaken van het aanvraagdossier aan de deputatie 
 de ontvangst van het aanvraagdossier tot planologisch attest voor Metafox NV op het 

provinciebestuur West-Vlaanderen op 6 mei 2019 

 het openbaar onderzoek over de aanvraag tot planologisch attest van het bedrijf Metafox NV van  
17 juni 2019 tot en met 17 juli 2019 

 tijdens het onderzoek werden er 4 adviezen en geen bezwaren ingediend bij de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) 

 de behandeling van de adviezen, bezwaren en opmerkingen en het advies van de PROCORO, 
gedaan in zitting van 3 oktober 2019 

 het voorstel van de deputatie 
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BESLUIT: 

Enig artikel. De provincieraad van West-Vlaanderen levert een positief planologisch attest af voor het 
bedrijf Metafox NV, mits naleven van de voorwaarden (zie bijlage). 

 

*** 
 

Agendapunt 18 Motie inzake het ontwerp van vervoersplan NMBS 2020-2023 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe opent de bespreking van de motie, gevolgd door de Groen-fractie, de 
Vlaams Belang-fractie, de sp.a-fractie, de Open vld-fractie, de N-VA-fractie en de CD&V-fractie. 

Mevrouw Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen, het gaat om betere mobilitiet , we gaan het zeker 

steunen, inzetten op openbaar vervoer in de provincie. Ook het ander openbaar vervoer moet verder 
ondersteund worden door de provincie.  

De heer Filip Buyse, fractievoorzitter Vlaams Belang, dit werd uitvoerig besproken, we kunnen ons 
vinden in deze motie en zullen deze goedkeuren.  

De heer Simon Bekaert, fractievoorzitter sp.a-, zo’n prachtige motie wekt emotie op, hij hoopt dat men 
West-Vlaanderen meer hoort te Brussel.  

De heer Anthony Dumarey, fractievoorzitter Open-Vld, deelt mee dat zij ook deze motie zullen 
goedkeuren, naar doelstelling en inhoud ondersteunen. Wat zij positief vinden, is de constructieve 
houding van zowel de gedeputeerde als van alle fracties in deze provincieraad. We hebben ook wat 
bijsturingen kunnen doen in deze motie.  

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, zal ook kort zijn, de tussenkomst van de heer Dumarey 
kan hij beamen. Het mag ook gezegd worden dat het een constructieve samenwerking was. We hebben 

onze inbreng kunnen doen. Er is geluisterd geweest, hij ziet dan ook geen enkele reden om dit niet te 
ondersteunen.  

Mevrouw Els Kindt, fractievoorzitter CD &V, vanuit onze fractie sluiten we aan. Het is niet enkel 
belangrijk dat de dienstregeling op punt wordt gesteld maar ook het comfort van de reiziger. Deze motie 
vinden we dus heel belangrijk.  
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over de motie. 
 
De motie wordt aangenomen met 31 ja-stemmen. 

 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Buyse, Bruynooghe, Coupillie, Croes, De Klerck,  Decleer, Dejaegher, 
Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, 
Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandenbrande, Vandenbulcke, 
Vandermersch, Vanlerberghe, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 
 
De  volgende motie wordt aangenomen: 
 
MOTIE VAN DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN INZAKE HET ONTWERP VAN 
VERVOERSPLAN NMBS 2020-2023 
 

Inleiding 
De NMBS voert in december 2020 een nieuw vervoersplan in. Daarvoor organiseerde de NMBS in elke 
provincie een roadshow voor steden en gemeenten. Op basis van de reacties wordt in februari 2020 het 
definitieve vervoersplan vastgelegd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het is nu het moment 
om ook als Provincieraad van West-Vlaanderen onze wensen te laten horen.  
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Het nieuwe vervoersplan van 2020 bouwt voort op dat van 2014. De NMBS wilde in 2014 de stijgende 
vraag op de grote assen tegemoetkomen en de luchthaven van Zaventem beter bedienen (een 
contractuele verplichting van de PPS-overeenkomst voor de realisatie van het Diabolo-project), maar kon 
tegelijkertijd het totaal aantal gepresteerde treinkilometers niet verhogen. Als gevolg werden een aantal 
vroege en late treinen geschrapt, reden er minder treinen in het weekend en kwamen er op secundaire 
lijnen een aantal onlogische verbindingen. Door de werken aan het spoor door Infrabel en het gebrek aan 
voldoende modern treinmaterieel werden de rittijden langer en werd oud of onaangepast treinmaterieel 
ingezet.  

In de provincie West-Vlaanderen gaf dit de volgende situatie: 
 de uurdienst op de lijn 73 (De Panne-Gent) werd niet langer verlengd tot Brussel via de directe 

lijn (lijn 50A), maar via de oude lijn langs Wetteren en Denderleeuw (lijn 50); enkel in de spits 

waren er nog twee directe, snelle verbindingen naar en van Brussel; 

 
 een derde, en in het weekend zelfs twee derde, van de ritten op de lijn 73 werden met oude 

breaks gereden in plaats van de moderne AM96-stellen; 

 
 Oostkamp en Beernem verloren hun rechtstreekse piekuurtrein(en) naar Brussel. Uiteindelijk 

werd er toch verkregen dat er ’s morgens en ’s avonds nog één rechtstreekse P-trein tussen 

Beernem en Brussel reed; 

 
 verdwijning van een “echte” IC-verbinding tussen Brugge en Kortrijk, maar in ruil wel een 

halfuurdienst die alle tussenliggende stations bediende; 

 
 ook de lijn 69 (Poperinge-Kortrijk) verloor haar uurdienst naar Brussel, maar kreeg in ruil een 

rechtstreekse verbinding naar Gent en Antwerpen. 

Ook een aantal positieve zaken voor de provincie werden in het vervoersplan van 2014 opgenomen: 
 een rechtstreekse verbinding van Brugge naar de luchthaven via Gent en Brussel, goed voor 

drie treinen per uur naar Brussel en een kwartierfrequentie tussen Brugge en Gent; 

 
 een tweede verbinding vanuit Kortrijk naar Brussel (over Gent en verlengd tot Leuven); 

 
 veel gunstigere aansluiting in Kortrijk vanuit Poperinge naar Brugge en vice versa; 

 
 de al eerder genoemde, weliswaar “trage” halfuurdienst tussen Kortrijk en Brugge. 

In 2017 volgde een aanpassing van het vervoersplan. Voor West-Vlaanderen hield de aanpassing het 
volgende in: 

 niet langer koppelen van de treinen vanuit Blankenberge en Knokke naar het binnenland, met 

minder tijdverlies in Brugge als gevolg; 

 

 dankzij die ontkoppeling is voortaan Brugge ook in het weekend rechtstreeks met de luchthaven 

verbonden; 

 
 treinen vanuit De Panne rijden in de week door naar Gent-Dampoort en Antwerpen, toch 

interessantere bestemmingen dan Wetteren of Denderleeuw; 

 
 de lange wachttijd in Lichtervelde van één van de twee IC-verbindingen Brugge-Kortrijk werd 

ingekort, maar het gevolg was wel een langere wachttijd voor wie overstapt richting De Panne of 

richting Tielt en geen mooie spreiding meer om het half uur van de treinen tussen Brugge en 

Kortrijk. 
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Motie 
DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN, 
gelet op de roadshow van de NMBS op 1 juli 2019 ter voorbereiding van een nieuw vervoersplan 
december 2020; 
gelet op de te onderzoeken pistes voorgesteld door de NMBS op de roadshow van 1 juli 2019, zijnde: 

 Tijdens de week: 

o Halfuurdienst IC-verbinding tussen Kortrijk en Brussel via Denderleeuw 

o Halfuurdienst tussen Kortrijk en Poperinge 

o Bijkomende IC-verbinding tussen Kortrijk en Gent met haltes in Harelbeke, Waregem, 

Deinze en De Pinte 

o Halfuurdienst L-verbinding tussen Brugge en Gent 

o Een snelle treinverbinding tussen Kortrijk en Brugge met haltes in Roeselare, 

Lichtervelde en Torhout 

o Verhoging frequentie en late trein tussen Brugge en Blankenberge 

o Verlenging P-trein De Panne-Gent tot Schaarbeek 

 Tijdens het weekend: 

o Versnellen IC-23 Kortrijk-Brussel en toevoeging S3 Zottegem-Dendermonde. 

o Uurdienst L-02 tussen Zeebrugge en Brugge 

o Uurdienst IC-32 tussen Kortrijk en Brugge 

o Late treinen IC-23 tussen Kortrijk en Oostende 

 Alle dagen: 

o Verhoging amplitudes (treinen vroeger in de ochtend en later op de avond) 

overwegende de bovenvermelde evolutie van het spooraanbod in de provincie West-Vlaanderen; 
overwegende het belang van een kwalitatief spooraanbod voor de duurzame ontwikkeling van de 
provincie;  
vraagt de Kamer van volksvertegenwoordigers, NMBS en Infrabel de volgende zaken op te nemen in het 
nieuwe vervoersplan 2020-2023: 

1. om vanuit en naar de vier West-Vlaamse centrumsteden (Oostende, Brugge, Roeselare en 

Kortrijk) per uur vier snelle treinen naar en vanuit Gent-Sint-Pieters in te leggen, en die te 

verlengen naar en vanuit Antwerpen of Brussel (via de directe lijn 50A). Het huidig aanbod 

vanuit Brugge kan daarbij als voorbeeld dienen; 

2. om de vier West-Vlaamse centrumsteden onderling met elkaar te verbinden door een snelle trein 

die wordt verlengd tot Rijsel (F); 

3. om de stations buiten de centrumsteden twee keer per uur te verbinden met de meest nabije 

centrumstad. Dat is vandaag het geval voor de lijn 66 Kortrijk-Brugge en wordt onderzocht voor 

de lijn 69 Poperinge-Kortrijk en lijn 50 Brugge-Gent; 

4. om rechtstreekse en snelle ritten naar Brussel vanuit West-Vlaanderen in de piekuren in te 

leggen; 

5. om lijn 73 opnieuw te oriënteren op Brussel in plaats van op Antwerpen; 

6. om de sluipminuten waar het kan in te perken, met als prioriteit de verbinding Antwerpen-Rijsel 

(F) over Gent en Kortrijk die vandaag 2u13 duurt en waarvan alles samen 30 minuten stilstand; 

7. om de amplitudes effectief uit te breiden, zodat er ook ’s morgens vroeg en ’s avonds laat een 

gegarandeerd aanbod is; 

8. om meer comfort te voorzien tijdens de treinreis en daarvoor het juiste treinmaterieel in te 

zetten. Vandaag worden moderne Desiro-treinstellen ingezet op langere ritten zoals Brugge-

Kortrijk en Oostende-Antwerpen, terwijl de treinstellen daar niet voor geschikt zijn (geen 

klaptafels, geen afgescheiden wagons, nauwelijks bagageruimte,…). Op de lijn 73 De Panne-

Gent worden vaak oude drieledige breaks ingezet, die zelfs na renovatie niet de nodige 

comfortnormen halen; 

9. om een inhaalbeweging door te voeren om de toegankelijkheid van stations, treinen en 

overstapmogelijkheden te verbeteren, in het bijzonder voor de minder mobiele reizigers. Een 

inhaalbeweging is in West-Vlaanderen absoluut broodnodig, zeker voor stations gelegen op de 

lijnen 69 en 73; 

10. om het comfort van stations te verhogen, zodat treinreizigers er ook ’s morgens en ’s avonds  op 

hun trein kunnen wachten; 

11. om meer en veilige fietsenstallingen aan de stations te voorzien. In het kader van een duurzame 

vorm van combimobiliteit is de beschikbaarheid van voldoende, comfortabele en veilige 

fietsenstallingen cruciaal;  

12. om de dienstregeling in overleg af te stemmen met de dienstregeling van De Lijn, zodat 

aansluitingen tussen trein en bus beter gehaald kunnen worden; 
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13. om beslissingen met betrekking tot het beheer en de exploitatie van stations en de omgeving 

ervan in overleg met het betrokken lokale bestuur te nemen.  

 
Brugge, 19 december 2019 
Namens de provincieraad van West-Vlaanderen, 
 

 
Els Kindt, fractievoorzitter CD&V 

 
 

 
Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA 

 
 

 
Anthony Dumarey, fractievoorzitter Open vld 

 

 
Simon Bekaert, fractievoorzitter sp.a 

 

 
Filip Buyse, fractievoorzitter Vlaams Belang 

 

 
Gerda Schotte, fractievoorzitter Groen 

 

 
 

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

 
 
De provinciegriffier, De voorzitter, 
Geert Anthierens Christof Dejaegher 

 
____________________ 

 
 
 
 


