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PROVINCIALE REGLEMENTEN 

10. Goedkeuren van het geactualiseerde provinciale reglement voor een 

molendraaipremie ter stimulering van de instandhouding en de werking van 

ambachtelijke molens in West-Vlaanderen 

 
 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen 

en feitelijke overwegingen: 

 

- het provinciedecreet 09/12/2005, gewijzigd bij het decreet van 29 juni 2012, inzonderheid 

de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van lokale taakbehartiging), 42 §3 (vaststellen 

van provinciale reglementen); 

- het decreet van 15/05/2013 houdende toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de 

provincies in aangelegenheden, vermeld in artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 

1980 tot hervorming der instellingen; 

- de wet van 14/11/1983 betreffende de controle op de aanwending van sommige subsidies 

(artikel 4 en 7); 

- het provinciaal reglement van 19 december 1996, gewijzigd op 25 mei 2000, inzake de 

controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van 

reservevorming door subsidietrekkers; 

- het decreet van 12/07/2013 betreffende het onroerend erfgoed en daaropvolgende 

wijzigingen; 

- het provinciaal reglement betreffende de herkenbaarheid van 12 mei 2005; 

- het besluit van de provincieraad van 4 oktober 2001, betreffende de vaststelling van het 

provinciaal reglement voor een molendraaipremie; 

- de meerjarige verbintenis van een budget voor een molendraaipremie in het 

meerjarenplan 2020-2025; 

- de behoefte om vrijwillige molenaars, moleneigenaars en -beheerders te ondersteunen en 

te stimuleren in het onderhoud en de werking van ambachtelijke molens in West-

Vlaanderen; 

- de noodzaak om dit te kaderen in een geactualiseerd provinciaal molenbeleid; 

- het voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT: 

 

Artikel 1: De provincieraad keurt het geactualiseerd provinciaal reglement goed voor een 

molendraaipremie ter stimulering van de instandhouding en werking van ambachtelijke 

molens in West-Vlaanderen. 

 

Art. 2:  Het reglement treedt in werking na goedkeuring in de provincieraad vanaf 1 januari 

2021 voor het aantal omwentelingen in 2020. 

 

Brugge, 23/04/2020 

 

De provinciegriffier                                                                     De voorzitter  

Geert ANTHIERENS (get.)                                                           Christof DEJAEGHER (get.) 
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LIJST BESLUITEN PROVINCIERAAD 

11. Lijst van de besluiten van de provincieraad van 23 april 2020 

 

In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 23 april 2020 werden 

volgende beslissingen aangenomen: 

 

2 | Goedkeuren van de wijziging van het huishoudelijk reglement van de provincieraad 

 

3 | Advies geven over de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek Moeder Gods 

Troosteres der Bedroefden in Pervijze 

 

4 | Advies geven over de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Amandus in 

Kortrijk 

 

5 | Advies geven over de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Konstantijn en 

Helena in Brugge 

 

6 | Advies geven over de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek HH. Kyrillos en 

Methodios in Oostende 

 

7 | Advies geven over de jaarrekening 2019 van de orthodoxe kerkfabriek H. Johannes de 

Theoloog in Oostende 

 

8 | Advies geven over de jaarrekening 2019 van de islamitische geloofsgemeenschap 

Assounah in Desselgem 

 

9 | Advies geven over de jaarrekening 2019 van de kathedrale kerkfabriek Sint-Salvator in 

Brugge 

 

10 | Goedkeuren van de subsidieovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en het 

steunpunt Groene Zorg 2020 - 2025 

 

11 | Goedkeuren van het bestek en de plaatsingsprocedure (openbare procedure) betreffende 

de opdracht voor werken: Meulebeke - aanleg van fietsinfrastructuur en rioleringen langs de 

Pittemstraat  

 

13 | Verlenen van machtiging tot verkoop van de Markeymolen te Lo-Reninge en goedkeuren 

van de flankerende overeenkomst 

 

14 | Verlenen van machtiging tot het ruilen van gronden te Diksmuide ter uitbreiding van het 

provinciedomein De IJzerboomgaard 

 

15 | Verlenen van machtiging tot het ruilen van gronden te Zwevegem in functie van het 

rechttrekken van de eigendomsgrenzen in functie van optimaal beheer 

 

16 | Verlenen van machtiging tot het verwerven van gronden ter realisatie van 

waterbeheersingswerken op de Broenbeek te Langemark - Poelkapelle 

 

17 | Verlenen van machtiging tot het aankopen van een perceel grond te Harelbeke ter 

uitbreiding van het provinciedomein De Gavers 

 

18 | Verlenen van machtiging tot het verwerven van grond gelegen te Menen voor het 

onderhoud en het beheer van de waterloop De Paalbeek  

 

19 | Verlenen van machtiging tot het aankopen van een perceel grond te Diksmuide voor de 
inrichting van het fietspad De Frontzate 
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20 | Goedkeuren van de subsidieovereenkomst 2020-2025 tussen de provincie West-

Vlaanderen en Syntra West vzw, de overeenkomst betreffende de financiële engagementen 

voor de investeringswerken tussen de provincie West-Vlaanderen en Syntra West vzw, en de 

financiering en waarborg van het lange termijnkrediet aan Syntra West vzw 

 

21 | Goedkeuren van de subsidieovereenkomst 2020-2022 tussen de provincie West-

Vlaanderen en TUA West in het kader van de verdere uitbouw van internationalisering binnen 

de hogescholen HOWEST en VIVES  

 

22 | Goedkeuren van de subsidieovereenkomst 2020-2022 tussen de provincie West-

Vlaanderen en Vlaamse Jonge Ondernemingen West-Vlaanderen  

 

24 | Akte nemen van de rapportering van de financieel beheerder 

 

26 | Goedkeuren van de subsidieovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de 

vzw In Flanders Fields Museum (IFFM) m.b.t. het project Grondtonen 

 

27 | Goedkeuren van de bijvoegselbrief van 20 december 2018 aan het 

groepsverzekeringsreglement 2de pijler, de bijvoegselbrief van 28 december 2018 aan de 

beheersovereenkomst inzake de aanvullende pensioentoezegging 2de pijler en de 

actualisering van de pensioenovereenkomst 1ste pijler 

 

28 | Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen 

en de stad Veurne 

 

29 | Goedkeuren van het geactualiseerde provinciale reglement voor een molendraaipremie 

ter stimulering van de instandhouding en de werking van ambachtelijke molens in West-

Vlaanderen 

 

31 | Kennisnemen van de uitgaven van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening 

(PROCORO) 2020. 

 

In de vergadering van de provincieraad dd. donderdag 23 april 2020 werd de 

volgende beslissingen uitgesteld: 

 

12 | Goedkeuren van het provincial reglement coöperaties en producentenorganisaties in de 

land- en tuinbouwsector 

 


