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1. Schriftelijke vragen 

1.1. Vragen van de provincieraadsleden en 
antwoorden van de gedeputeerden 

 

1.1.1. Bart Naeyaert 
 

Gedeputeerde van bestuurlijke organisatie, plattelandsbeleid, landbouw en visserij, 

integraal waterbeleid, omgevingsvergunningen, erediensten en niet-confessionele 

levensbeschouwelijke gemeenschappen 
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1.1.2. Jean de Bethune 
 

Gedeputeerde van economie, woonbeleid, ondersteuning hoger onderwijs, externe 

relaties en noord-zuid-beleid, algemene financiering en budget, 

beleidsondersteunende dataverzameling, streekontwikkeling 
 
 

  



Bijlage zittingsverslag en notulen provincieraad West-Vlaanderen dd. 05.03.2020 5 

 

 

 

 

 

1.1.3. Sabien Lahaye-Battheu 
 

Gedeputeerde van toerisme en recreatie, onderwijs, bovenlokale 

veiligheidsvoorzieningen en –initiatieven, erfgoed, ruimtelijke ordening, algemene en 

ondersteunende dienstverlening, personeel 

 

Vraag nr. S/2020/7 

van de heer Van Meirhaeghe  

van 05.02.2020 

 

 

Vraag betreffende stand van zaken herbestemming kerken  

 

Vraag:  

 

Geachte gedeputeerde 

 

Ik stelde op 10/12/2019 een schriftelijke vraag over de herbestemming van de 

kerken in onze provincie. 

 

In het meerjarenplan is er immers sprake van infosessies die de provincie 

organiseert in verband met deze materie. 

 

En ik weet dat in de vorige legislatuur al infosessies en zelfs een “lessencyclus” over 

de herbestemming van de kerken werd georganiseerd door de provincie. 

 

Dus ik herhaal mijn vraag:  

 Wat houden en hielden deze infosessies in? 

 Kunnen presentaties/documenten/verslagen van de vroegere sessies bezorgd of 

ingekeken worden?  

 

Dank voor uw antwoorden. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Jan Van Meirhaeghe 
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Antwoord: 

Digitaal verstuurd op 06.03.2020 

 

Geachte heer, 

 

Met deze brief gaan we in op uw volgende vragen :  

 

Ik stelde op 10/12/2019 een schriftelijke vraag over de herbestemming van de 

kerken in onze provincie. In het meerjarenplan is er immers sprake van infosessies 

die de provincie organiseert in verband met deze materie.  

 

En ik weet dat in de vorige legislatuur al infosessies en zelfs een “lessencyclus” over 

de herbestemming van de kerken werd georganiseerd door de provincie.  

 

Dus ik herhaal mijn vraag:   

- Wat houden en hielden deze infosessies in? 

- Kunnen presentaties/documenten/verslagen van de vroegere sessies bezorgd of 

ingekeken worden? 

 

-------------------------------- 

 

De Provincie West-Vlaanderen heeft duidelijk de ambitie een rol te spelen in de 

problematiek van de herbestemming van kerkgebouwen.   

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. 

 

Binnen de beleidsdomeinen van de provincie West-Vlaanderen zijn er 2 invalshoeken 

belangrijk wanneer we spreken over de herbestemming van kerken.  

Enerzijds is er de in 2019 opgerichte dienst Erfgoed, die de herbestemming van 

kerkgebouwen opvolgt en in een beleid wil capteren, maar dan vooral vanuit de 

invalshoek van het monumentale erfgoed. Anderzijds is er de cel plattelandsbeleid, 

die samen met medewerkers van Winvorm en WVI de stuwende motor vormen 

achter het kennisplatform “herbestemming toekomst parochiekerken”. Hun 

invalshoek is eerder deze van de herinvulling van dergelijke beeldbepalende 

gebouwen, de zoektocht naar een nieuwe functie. 

 

Sinds enkele jaren bestaat ook al het kennisplatform ‘herbestemming toekomst 

parochiekerken’, uitgebouwd binnen het provinciaal plattelandsbeleid en, onder 

voorzitterschap van de gedeputeerde voor platteland en onder ondervoorzitterschap 

van dhr. Niek De Roo van de WVI. Het platform komt een viertal keer per jaar samen 

om ervaringen uit te wisselen en good practices in detail te bestuderen. 

In 2020 wordt op 10 maart ten behoeve van de leden een plaatsbezoek 

georganiseerd aan een aantal herbestemmingsprojecten van parochiekerken.  

 

Op 2 juni, 22 september en 17 november wordt een samenkomst georganiseerd in 

het provinciehuis Boeverbos. 

 

Toetreden tot het kennisplatform staat open voor iedere geïnteresseerde; echter het 

delen van de verslagen en powerpoints van de afgelopen vergaderingen gebeurt via 

een, enkel voor de leden, toegankelijk webplatform. Als u toegang zou willen, kan u 

zich wenden tot nele.zwaenepoel@west-vlaanderen.be. U kan zich eventueel ook tot 

dit secretariaat wenden om uitnodigingen voor de volgende sessies te ontvangen. 

 

Met de dienst Erfgoed (en bij uitbreiding met Monumentenwacht West-Vlaanderen) 

zijn er in het verleden geen concrete initiatieven genomen voor herbestemming van 

mailto:nele.zwaenepoel@west-vlaanderen.be
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kerken. Deze bescheiden dienst was in 2019 nog in volle oprichting en heeft tot 

dusver geen eigen initatieven ontwikkeld rond het thema van de herbestemming 

kerken. In het verleden werden er soms wel lezingen en initiatieven georganiseerd 

rond dat thema door een IOED (intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten), het 

agentschap Onroerend Erfgoed of het CRKC (Centrum voor Religieuze Kunst en 

Cultuur, recentelijk omgedoopt tot Parcum) of Winvorm.  

 

Vanaf het najaar van 2020 plant de dienst Erfgoed wel een reeks infosessies ten 

behoeve van lokale kerkbesturen.  

 

De inhoud van deze infosessies zal zich focussen op een aantal specifieke 

erfgoedgerelateerde items uit het patrimoniumbeheer: 

- de werking en inbreng van Monumentenwacht zowel bouwkunde als interieur 

toelichten  

- focus op het permanente onderhoud bij het liturgische gebruik van kerken en 

desgevallend ook bij trajecten van herbestemming  

- de boodschap dat eventuele herbestemming geen stopzetting van onderhoud 

betekent 

 

De organisatie van deze infosessies wordt uitgerold in nauwe samenwerking met een 

aantal partners, waaronder ook het bisdom. Een volgend planningsoverleg rond deze 

aanpak is voorzien in de loop van de maand april 2020. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende informatie te hebben aangereikt. 

 

Hoogachtend, 

 

Namens de deputatie, 

 

 

Het diensthoofd Erfgoed, De gedeputeerde voor Erfgoed 

 

Frederik Demeyere Sabien Lahaye-Battheu 
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1.1.4. Jurgen Vanlerberghe 
 

Gedeputeerde van milieu, natuur en landschap, informatietechnologie, mobiliteit, 

landinrichting 
 
 

Vraag nr. S/2020/6 

van mevrouw Vandenbrande  

van 06.02.2020 

 

Vraag betreffende vervoersplan NMBS en uitrol vervoer op maat West-Vlaanderen  

 

Vraag:  

 

Beste gedeputeerde, 

 

Met stijgende verbazing las ik het antwoord van de NMBS op uw motie voor 

het vervoersplan in West-Vlaanderen. Ondanks verschillende raadgevingen, 

ondersteund door oplossingen die mogelijk zijn, veranderen de NMBS 

bestuursleden en verantwoordelijken niets ten gronde en fundamenteel om 

vele West-Vlamingen een betere dienstverlening te kunnen geven. 

 

Wat is het nut van overleg met beleidsmensen uit de hele provincie als men 

dit alles naast zich neerlegt? Het getuigt in mijn ogen van een verregaand 

cynisme en onwil dat de belastingbetaler in 2020 nog steeds niet kan 

rekenen op een goeie, efficiënte mobiliteit geleverd door de NMBS. 

 

Wat zou er nu verbeteren voor West-Vlaanderen? 

- Een verbetering op lijn 89 Kortrijk-Brussel (30-minutenfrequentie op 

werkdagen) en lijn 50A Brugge-Zeebrugge (ook in het weekend 1 trein per 

uur).  

- Daarnaast komt er in het weekend nog een vroegere en latere trein op lijn 

73 Gent-De Panne.  

- En de beloofde uitbreiding van de amplitude in de regio Brugge blijkt 

uiteindelijk gereduceerd te zijn naar één bijkomende rit op lijn 66 Brugge-

Kortrijk in het weekend. 

 

Als ik het voorbeeld van mijn gemeente Beernem aanhaal, dan stel ik vast 

dat mensen die ervoor gekozen hebben om in Beernem te komen wonen 

omdat ze dan een gezinsauto kunnen wegdoen, eraan zijn voor de moeite. 

Ons station dat gemiddeld 650 reizigers per dag telt, heeft maar 1 

verbinding naar Brugge en 1 naar Gent per uur gedurende de dag. Enkel 

tijdens de spits heb je er 2. Deze werkende mensen moeten nu hun auto 

nemen naar Aalter waar ze veel zullen betalen om te kunnen parkeren. Ze 

betalen dus 4 keer voor dit traject: autobelasting, benzine of diesel, 

parkeerticket en treinbiljet. 

 

Voor veel werkende mensen is het een drama, in tijd en geld. En 

milieuvriendelijk is het zeker niet. De NMBS gaat met volle kracht achteruit, 

aangezien nu ook nog nieuwe treinstellen zijn besteld waar minder mobiele 

mensen uitgesloten zijn als ze niet begeleid zijn.  

 

Hopelijk brengt het mobiliteitsplan van De Lijn een beetje verlichting. 

 

Sommige bedrijven krijgen hun vacatures niet ingevuld door slechte 

bereikbaarheid  en kansengroepen die in vervoersarmoede zitten geraken 
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moeilijk aan een job.  

 

In de Gentse en Antwerpse kanaalzone bevordert men al enkele jaren de 

werkgelegenheid in het gebied  door middel van mobiliteit op maat. Onder 

meer bedrijven en provincie betalen de Max mobiel, vervoer op maat om 

mensen naar hun werk te brengen. Dit kan met kleine busjes en zelfs 

touringcars. 

Ter info deze cijfers: In 2019 klopt Max Mobiel af op 339.258 ritten, een 

stijging van maar liefst 12% t.o.v. 2018. Of anders gezegd: 1.351 ritten per 

dag brachten werk dichterbij in de Gentse Haven !   

Met het zicht op een nieuwe zeesluis in Zeebrugge, lijkt ons dit een piste om 

te onderzoeken. 

 

Onze vragen hierbij zijn: 

 Hoe moet het nu verder met het vervoersplan van de NMBS, kan 

hier nog aan veranderd worden? Wat is uw reactie hierop? 

 

 Hoe denkt u over de Max mobiel, is dit van toepassing in onze 

provincie en zijn er hier probleemzones inzake werkmobiliteit? 

 

Dank voor uw antwoorden. 

 

Antwoord: 

digitaal verstuurd 04.03.2020 

 

Geacht Raadslid,  

 

Wij stellen net als u vast dat het antwoord weinig concrete engagementen bevat en 
niet of in zeer algemene termen een antwoord geeft op de gedane suggesties, en 
betreuren dit. 
 
Het verdere debat over dit plan zal gevoerd worden in het federaal parlement. 
 
Wat vervoer van en naar de haven betreft, hebben wij in West-Vlaanderen al sinds 
2007 een havenbus naar Zeebrugge, een initiatief van de POM dat wordt 
gecoördineerd door APZI, de vereniging van havenbedrijven, en goed voor jaarlijks zo’n 
30.000 ritten (1 rit is 1 werknemer op een enkel traject).  
 
Het nieuwe decreet basisbereikbaarheid creëert de mogelijkheid dat vervoerregio’s 
geld besteden om meer van dat soort doelgroepenvervoer of vervoer op maat te 
organiseren, dat dan zal moeten worden aangestuurd vanuit de nog op te richten 
Vlaamse mobiliteitscentrale. De beslissing hierover dient genomen te worden in de 
schoot van de Vervoerregioraden. 
 

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest.  

 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie 

 
 
Evert de Pauw Jurgen Vanlerberghe 

diensthoofd  gedeputeerde voor mobiliteit    
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Vraag nr. S/2020/12 

van de heer De Poorter 

van 13.02.2020 

 

 

Vraag betreffende kosten communicatieplan groepsaankoop groene stroom 

 

Vraag:  

 

Geachte, 

 

We hebben via sociale media en de radio vastgesteld dat er betaalde advertenties 

zijn voor de groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie West-

Vlaanderen. Daarnaast ontvingen ook heel wat bewoners van de provincie een 

brief van de provincie West-Vlaanderen (zonder adresvermelding) met reclame 

voor deze groepsaankoop. Heel wat inwoners gaan er dan ook vanuit dat de 

provincie dit organiseert en bekostigt. Echter, iChoosr is de partner van de 

provincie West-Vlaanderen en bekostigt het communicatieplan. 

 

De kost die de provincie draagt voor het uitdragen van deze groepsaankoop, is de 

kost voor het drukwerk van de eigen drukkerij van de jaarlijkse huis aan huis 

mailing. Het gaat hierbij enkel om de drukkosten. 

 

De verspreidingskosten worden gedragen door de aangewezen partner iChoosr.  

 

Zij betalen de organisatie van de veiling en zijn verantwoordelijk voor het 

opzetten van een online platform, dragen de kosten die vasthangen aan het 

communicatieplan en zullen het betrokken personeelslid betalen. 

 

Graag hadden we vernomen wat de specifieke kosten zijn per onderdeel voor de 

betaalde advertenties van het bedrijf iChoosr (= kosten bij communucatieplan).  

Dit voor 2018, 2019 en 2020. 

 

Dank voor de antwoorden. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Johan De Poorter 
 

 

 

Antwoord: 

(digitaal verstuurd 06.03.2020) 

 

Beste, 

 

Naar aanleiding van uw vraag met betrekking tot het communicatiebudget voor de 

groepsaankoop groene stroom kan ik u volgende informatie mee delen. 

 

Voor de groepsaankoop 2017-2018 is een totaal van 100.226,73 euro besteed aan 

communicatie. Dit door de partner PriceWise. 

 

Voor de groepsaankoop 2018-2019 bedroeg dit 200.771,12 euro (zie detail in 

bijlage) gespendeerd door iChoosr. 

 

Voor de huidige campagne is reeds een bedrag van 178.116,61 euro gespendeerd 

(zonder kosten loketmedewerker) door iChoosr. Dit is evenwel nog een voorlopig 
bedrag, want er zijn nog communicatieacties gepland.  
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In ons laatste bestek wordt een minimum bedrag gevraagd van 120.000 euro voor 

communicatiekosten te voorzien door de opdrachtnemer. Zij mogen facultatief extra 

middelen voorzien indien zinvol. 

 

In 2018 werd minimum 60.000 euro gevraagd, in 2017 minimum 50.000 euro. 

 

Hopend u hiermee van dienstte zijn. 

 

Peter Norro                                                 Jurgen Vanlerberghe 

Directeur MiNaWa                                        Gedeputeerde voor Leefmilie 
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Vraag nr. S/2020/15 

van de heer Tavernier  

van 28.02.2020 

 

 

Vraag betreffende vraag samenwerking energiehuizen WVI  

 

Vraag:  

 

Geachte,  

 

De WVI fungeert voor 32 West-Vlaamse gemeentes als energiehuis.  

 

In 2018 breidde de Vlaamse regering het takenpakket uit en na een inloopjaar wil de 

WVI nu de dienstverlening volop promoten. Een aantal zaken in het uitgebreide 

takenpakket overlappen met wat de provincie ook aanbiedt via Acasus, zoals het 

planadvies duurzaam bouwen.  

 

Is er via overleg een taakafbakening gebeurd tussen beide initiatieven en zo ja, hoe 

ziet deze er uit?  

 

Vriendelijke groeten,  

 

Maarten Tavernier 

 

 

 

Antwoord: 

 

Beste, 

 

Naar aanleiding van uw vraag met betrekking tot de samenwerking Energiehuizen en 

Acasus kan ik u het volgende mee delen. | 

 

Er is structureel overleg tussen de vijf West-Vlaamse Energiehuizen en de dienst 

MiNaWa van de provincie (incl. Acasus). De energiehuizen geven eerstelijnsadvies en 

hebben een lokale loketfunctie rond alles wat met energie besparing te maken heeft.  

 

In het geval van doorgedreven (totaal)renovatie of klantenvragen die specifieke 

expertise behoeven (vb. duurzame —materiaalkeuze), wordt er door de 

energiehuizen doorverwezen naar Acasus.  

 

Indien hulp nodig is bij aanvraag van premies of de inzet van een renovatiecoach 

aangewezen is, dan wordt er vanuit Acasus doorverwezen naar het desbetreffende 

Energiehuis. Los daarvan kunnen particulieren met bouw- of renovatieplannen 

uiteraard nog steeds rechtstreeks terecht bij adviesloket van Acasus. 

 

Om alles goed te laten verlopen wordt er een samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten tussen de Provincie en elk Energiehuis.  

 

Deze overeenkomst zal regelmatig geëvalueerd worden. 

 

Hopend u hiermee van dienst te zijn. 

 

Namens de deputatie 

 

Peter Norro  Jurgen Vanlerberghe  
Directeur MiNaWa  Gedeputeerde voor leefmilieu 
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1.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn 
verstreken werd en waarop laattijdig werd 
geantwoord 
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1.3. Vragen waarvan de reglementaire termijn 
verstreken is en waarop nog niet werd 
geantwoord 

 
 
 
 

  



Bijlage zittingsverslag en notulen provincieraad West-Vlaanderen dd. 05.03.2020 15 

 

 

 

 

2. MONDELINGE VRAGEN 
 
Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. 05.03.2020 
 

 

Vraag nr. M/2020/13 

van de heer Reddy De Mey 

 

Resultaten, maatregelen, onderzoek teveel ongevallen in onze provincie. 

 

De heer Reddy De Mey, Vlaams Belang-raadslid, verwijst naar de datum 14 augustus 

2019. Op die dag vonden in de provincie West-Vlaanderen vier dodelijke ongevallen 

plaats. Dat was voor de gouverneur de druppel van ellende te veel, aldus de heer  

De Mey. De gouverneur heeft vervolgens een studie opgestart. Deze is uniek, de 

gouverneur zocht als eerste voor heel de provincie naar onder meer oorzaken, 

gevolgen, oplossingen en redenen zegt het raadslid. Mits toelating van het parket 

werden verkeersdeskundigen, pathologen, onderzoekers en toxicologische gegevens 

bij dit onderzoek betrokken. De studie eindigde op 31 december 2019. De heer De 

Mey had toen reeds gevraagd om over deze studie een vraag te kunnen stellen.  

 

De gouverneur antwoordde dat de resultaten van de studie zeer opmerkelijk zijn en 

soms zelfs verbijsterend. Hij stelde voor om deze vraag na de vakantie tijdens de 

raad van vandaag te stellen. Opvallend in de studie volgens de heer De Mey is het 

uitgangspunt dat wie met de fiets rijdt de helm moet opzetten. Het raadslid zegt dat 

de gouverneur dit over de rest van het land wil doordrukken en andere overheden en 

de betrokken politiediensten dit moeten overnemen. De heer De Mey vindt dit heel 

belangrijk en niet toevallig. Hij wil de studie hier evenwel niet herhalen, daar kan 

straks nog over gediscussieerd worden. Tussen 2017 en 2018 is het aantal 

ongevallen met fietsen bij oudere mensen gestegen.  

 

Het aantal dodelijke ongevallen van 7 % naar 19 % en dit met maar één speadylex 

ongeval, aldus het raadslid. Het dragen van een helm is dan een middel om in te 

grijpen vindt de heer De Mey. Het raadslid zegt dat het misschien vroeg is na twee 

maanden, maar hij vraagt als er reeds van alle instanties die de gouverneur voor de 

studie heeft aangesproken, acties zijn in welke zij belangstelling hebben of de 

resultaten van de studie ergens bij zijn collega’s zullen terecht komen. Een tweede 

vraag van het raadslid is wat de taak van de provincieraad is. Het gaat immers om 

een onderzoek in de provincie West-Vlaanderen en de ongevallen (in 2018, 79) zijn 

allemaal gebeurd op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen. Iedereen in 

de provincieraad is verantwoordelijk voor zijn regio, zijn buurt, zijn straat en zijn 

wijk stelt de heer De Mey. De vraag die zich hierbij kan stellen is, samen met de 

gouverneur en zijn unieke aanpak, wat de provincieraad kan doen. Volgens de heer 

De Mey is dit heel simpel: agent ter plaatse spelen en signaleren wat er gebeurt. Het 

raadslid zegt dat hij er vanuit ging dat de meeste ongevallen op vrijdag gebeuren. 

Uit de studie blijkt dat deze op donderdag en vrijdag gebeuren.  

 

Het is een kleine moeite voor de raadsleden als verantwoordelijken in een bepaalde 

buurt, om tussen 7 en 22 u te controleren vindt de heer De Mey. Niet perse ’s 

nachts, hoewel er dan natuurlijk ook ongevallen zijn, aldus de heer De Mey. Hij vindt 

het belangrijk dat iemand lokaal of via zijn contacten mee op pad is, om na te gaan 

als er op donderdag en vrijdag ook in zijn of haar buurt gevaarlijke verkeersituaties 

zijn. Bij een aantal ongevallen wordt vastgesteld dat men niet meer moet spreken 

van dag en nacht, maar over schemering dagen. Er zijn meer ongevallen overdag 

dan ’s nachts verduidelijkt het raadslid en zo komt men bij een ander punt, namelijk 

de verlichting. Ook deze vaststelling uit de provinciale studie moet volgens het 

raadslid door de raadsleden persoonlijk in hun buurt worden gecontroleerd.  

 
De bedoeling is dat de provincieraad zijn mensen zou gebruiken, de 
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gemeenteraadsleden met welke mandaten dan ook privé, om ter plekke al deze 

aanbevelingen en vaststellingen te doen. De heer De Mey zegt geschrokken te zijn 

van één bepaald punt, namelijk de dodelijke ongevallen in één jaar. Het raadslid 

vraagt in hoeverre Justitie dan niet moet aangepast worden. Het gaat niet op dat 11 

% van de doodrijders door een rechter de kans krijgt om weer achter het stuur te 

kruipen en weer een dodelijk ongeval te veroorzaken. Kan de provincie hier tussen 

komen en druk uitoefenen via alle instanties dat men dit in elk geval zou verbieden, 

vraagt de heer De Mey.  

 

Hij besluit dat de studie prachtig werk leverde, maar iedereen achter deze studie 

moet staan door onder meer controles ter plaatse. 

 

 

Vraag nr. M/2020/14 

van de heer Maarten Tavernier 

 

Verkeersongevallen 

 

De heer Maarten Tavernier, Groen-raadslid, zegt dat zijn fractie samen met de 

gouverneur reeds langer dan vandaag bezorgd is over het aantal verkeersongevallen 

met doden en zwaargewonden dat in de provincie West-Vlaanderen in het verleden 

spijtig genoeg hoger was dan het Vlaamse gemiddelde. Hij verwijst hierbij naar het 

pleidooi van zijn college Lodewyckx die in het verleden in de provincieraad pleitte 

voor het invoeren van snelheidsregime van 70 km per uur op gewestwegen, wat 

ondertussen door minister Weyts in de vorige Vlaamse legislatuur werd gerealiseerd. 

Het is dan ook helemaal terecht dat de gouverneur vorig jaar besliste om deze 

ongevallen grondig onder de loep te laten nemen en op zoek te gaan naar concrete 

oorzaken van de bovengemiddelde score vindt de heer Tavernier. In de pers kon al 

één en ander worden gelezen over wat dit onderzoek opleverde.  

 

Een eerste vraag van het raadslid luidt welke initiatieven zullen worden genomen en 

wat de volgende stappen zijn om de resultaten van de studie op het terrein te 

vertalen. Het raadslid zegt deze vraag te hebben opgesteld voor hij de studie 

effectief kreeg.  Ondertussen heeft hij de studie gisteren ontvangen en gelezen.  

 

Het raadslid heeft nog een tweede vraag. Spijtig genoeg moet worden vastgesteld 

dat niet elke politicus overtuigd is dat de strijd tegen verkeersdoden moet worden 

opgevoerd, aldus de heer Tavernier. De volgens de heer Tavernier terechte 

inspanningen van de gouverneur om de inwoners en bezoekers bewust te maken van 

de problemen worden voor een stuk onderuit gehaald door mensen die het nodig 

vinden om dit de minimaliseren. Er is minstens één burgemeester die het nodig vindt 

in pers te verklaren dat als er niet veel verkeer op baan is, zoals bijvoorbeeld ‘s 

morgens vroeg, het niet zo erg is als er verkeersovertredingen worden gemaakt, 

aldus het raadslid.  

 

Efficiënte maatregelen om de wettelijk voorziene snelheidsregimes te laten 

respecteren zoals trajectcontroles worden gecatalogeerd als jacht op automobilisten. 

De heer Tavernier zou het persoonlijk logisch vinden dat een burgemeester die onder 

andere verantwoordelijk is voor politie en verkeersveiligheid in zijn gemeente, het 

belangrijk zou vinden dat regels die uitgevaardigd worden ook gerespecteerd worden 

en zeker en vast als er mensenlevens kunnen van afhangen.  

 

De gouverneur heeft in het verleden al duidelijk gemaakt dat hij zijn veiligheidstaken 

ernstig neemt en wel eens burgemeesters aanmaant als die in gebreke blijven rond 

bijvoorbeeld het organiseren van noodplanning.  

 

Het raadslid vraagt tenslotte als op vlak van verkeersveiligheid de gouverneur 

duidelijk zal maken dat van alle burgemeesters verwacht wordt om er mee voor te 
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zorgen dat de verkeersregels die er zijn om verkeersongevallen en dodelijke 

slachtoffers zoveel mogelijk te voorkomen, ook gerespecteerd zouden worden. 

 

Antwoord 

 

De heer Carl Decaluwé, gouverneur, wil zowel de heer De Mey als de heer Tavernier 

hartelijk danken voor de vraagstelling. Hij bevestigt dat het om een zeer 

omvangrijke studie ging. Vandaar dat het moeilijk is om dit vandaag uitvoerig in 

slechts enkele minuten te behandelen. De studie bestaat uit 120 pagina’s waarin een 

vijftigtal adviezen werden geformuleerd. Het was de eerste keer dat dankzij de 

toezegging van procureurs inzage kon worden verkregen in pv’s, experten verslagen 

en alle mogelijke documenten die betrokken zijn bij een ongeval en die vervolgens 

grondig te analyseren. De gouverneur denkt dat dit een absolute primeur is geweest. 

Waarom werd deze studie gevoerd? De cijfers in West-Vlaanderen waren niet goed 

zegt de gouverneur. Hij zegt dat zijn eerste reflex, zoals bij velen, was om de 

oorzaak bij het toeristisch seizoen te zoeken. Tijdens de maanden juli, augustus en 

november zijn er miljoenen eendagstoeristen die extra mobiliteit geven.  

 

De gouverneur zal in de provincieraad niet naar alle mogelijke analyses en cijfers 

uithalen, deze zijn al uitvoerig in de pers verschenen. Voor de gouverneur was het 

een verrassing dat de link met het toerisme verwaarloosbaar is. Er was maar één 

geval zegt hij. De rest van de ongevallen had vooral betrekking op mensen die de 

streek en de weg waar ze regelmatig op rijden zeer goed kenden.  

 

Er wordt vastgesteld dat gewoonte en snelheid een belangrijke oorzaak van 

ongevallen is. De gouverneur moest de heer Lodewyckx telkens ontgoochelen als hij 

een vraag stelde omtrent de 70 kilometer per uur grens, aangezien het om een 

Vlaamse materie gaat. Het gaat om de eerste cijfers, maar de gouverneur zegt 

voorzichtig te zijn. De analyse wordt dit jaar opnieuw gedaan, men is opnieuw 

gestart. Dit zal een paar jaar aan een stuk worden gedaan, om te kijken welke 

trends er zijn. De gouverneur heeft het vermoeden dat, naar cijfers toe inzake 

ongevallen, de 70 kilometer grens zijn vruchten in West-Vlaanderen begint te af te 

werpen. Er zijn in West-Vlaanderen immers enorm veel rechte stukken, onder meer 

in de Westhoek. Een tweede belangrijke vaststelling is de perceptie bij de bevolking 

dat ongevallen meestal in weekends en ’s nachts gebeuren.  

 

Dit klopt niet, de meeste ongevallen gebeurden tijdens de week en overdag. 

Vervolgens wordt de link gelegd naar de zwakke weggebruiker. De gouverneur heeft 

onder meer gepleit voor het verplicht gebruik van fietshelmen. Het is echter de 

hogere overheid die dit bij wet moet instellen. De gouverneur geeft aan de studie 

ondertussen te hebben besproken op de POV, dit samen met de afgevaardigden van 

de korpschefs, de procureurs en al de bevoegde diensten. Via de respectievelijke 

wegen zal verder bekeken worden wat kan. De 11 % recidivisten waar de heer De 

Mey naar verwijst is terecht zegt de gouverneur. Men gaat dat allemaal bekijken.  

 

De gouverneur zegt dat hij enkel maar kan adviseren en vragen. Hij is ook 

voorzichtig met de resultaten op basis van één jaar. Hij hoopt de trends van 2019 

opnieuw met een diepgaande studie al dan niet te kunnen bevestigen of zaken vast 

te stellen die elkaar tegenspreken. De gouverneur weet dit op dit moment niet. Hij 

denkt dat het belangrijk is dit ten gronde verder te bekijken.  

 

Een ander markant gegeven is dat er zes dodelijke slachtoffers zijn ten gevolge van 

voetgangers die op de autosnelwegen lopen. De West-Vlaamse cijfers op de 

autosnelwegen waren niet goed. Uit de pv’s blijkt dat de overstekers van de 

autosnelwegen transmigranten zijn, op één of twee na.  

 

Dit zijn elementen waarmee ook rekening moet worden gehouden als het 

bijvoorbeeld gaat over beveiliging van parkings zegt de gouverneur. Je kan immers 
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niemand verbieden om ‘s nachts een autostrade over te lopen. De cijfers rond 

specifieke problematiek ten opzichte van andere provincies is opnieuw een ander 

gegeven zegt de gouverneur. Zijn bedoeling is deze studie binnenkort met alle 

korpschefs te bespreken. Eén van de elementen die naar voor kwam is dat de 

kwaliteit van de pv’s op een aantal punten ook beter kan.  

 

De gouverneur geeft als voorbeeld de schermzones waar beide raadsleden naar 

verwezen, het is immers interessant om te weten dat wanneer een ongeval plaats 

vond in de schemerzone, het al donker was of niet. Op die manier kan de link met 

verlichting en schemerzones worden gemaakt bij de ongevallen. Een ander belangrijk 

element is de snelheid. Dat is de harde realiteit zegt de gouverneur. De vraag stelt 

zich als men 30 kilometer per uur in de bebouwde kom moet overwegen. De 

gouverneur zal de studie ook op de conferentie van gouverneurs brengen. Wanneer 

in elke provincie dergelijke analyse zou gebeuren, kan men veel diepte onderzoeken 

spreiden en daar op een goede manier verder mee omgaan.  

 

Op de vraag wat uiteindelijk zal worden gedaan met de studie antwoordt de 

gouverneur dat hij bekijkt wat hijzelf kan doen. Hij verwijst hierbij naar de rol van de 

provincie bij onder meer de fietspaden. Hij vermeldt de inspanningen van de 

deputatie en gedeputeerde Vanlerberghe ten aanzien van de fietspanden. Dit zal op 

termijn ook zijn vruchten beginnen afwerpen zegt de gouverneur. Een fietspad 

aanleggen gebeurt echter niet van vandaag op morgen. Diverse instanties krijgen de 

studie en worden aangemaand om iets te doen zegt de gouverneur. Hij heeft 

gisteren een bijzonder lovende brief van minister van openbare werken, Lydia Peters, 

ontvangen. Haar diensten zullen de resultaten van de studie opnemen.  

 

De gouverneur had ook contact met het agentschap Wegen en Verkeer, waardoor 

een link wordt gelegd naar de infrastructuur van het Vlaamse gewest. De gouverneur 

heeft daar echter geen bevoegdheden over. Wat betreft zijn bevoegdheden zoals de 

sensibiliseringscampagnes zegt de gouverneur het volgende. Hij denkt dat als na 

twee à drie jaar bepaalde trends worden bevestigd door de studies, de campagnes te 

gaan focussen op de zwakke groepen zoals bijvoorbeeld zeventigers en fietsers. Op 

vandaag zijn de provinciale campagnes nog te vaak een aanhangwagen of verder 

verfijning van grote nationale campagnes, aldus de gouverneur.   

 

 

Wat betreft de opmerking van de heer Tavernier betreffende de burgemeesters stelt 

de gouverneur vast dat er altijd uitzonderingen zijn en iedereen spreekt zoals hij 

gebekt is. Hij heeft op 3 februari een overleg gehad rond de trajectcontroles, dit op 

vraag van de Vlaamse overheid. Van hogerhand heeft men enorm veel 

trajectcontroles in West-Vlaanderen vastgelegd. Er is echter een probleem zegt de 

gouverneur, een trajectcontrole plannen en plaatsen is één, maar om die te laten 

werken heb je drie soorten protocollen nodig. Het gaat onder meer om een protocol 

met de burgmeester. Het is de logica zelf dat als men een trajectcontrole instelt of 

ergens plaatst dat de burgemeester op de hoogte is. Dit is blijkbaar hier en daar wat 

mislopen. De gouverneur zegt dat men probeert dit opnieuw recht te zetten.  

 

Er moet ook een protocol worden opgemaakt met de korpschef van de federale 

politie en een protocol met de verwerkingsdienst. Als deze drie protocollen niet 

getekend zijn, dan staan de trajectcontroles er wel, maar ze werken niet. Tijdens de 

vergadering met het agentschap Wegen en Verkeer was er hieromtrent een positieve 

insteek. Het agentschap heeft het begrepen zegt de gouverneur. Hopelijk kunnen de 

gedane investeringen rond trajectcontrole eindelijk renderen. Het gaat niet enkel 

over verkeersveiligheid, het gaat ook over veiligheid tout court zegt de gouverneur. 

In de strijd tegen mensensmokkel kunnen de trajectcontroles ook een bijzonder 

toegevoegde waarde leveren. Het is bedoeling om de controles zo snel als mogelijk 

te laten werken. De gouverneur zegt dat hij met de betrokken burgemeester waar de 

heer Tavernier het over heeft intern een woordje heeft gebabbeld. Iedereen is vrij 
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om een persoonlijke opinie te hebben, maar een burgmeester heeft 

verantwoordelijkheden over zijn gemeenten.  

 

De gouverneur besluit met te stellen hem naar het einde van het jaar toe te 

ondervragen. Wat is er intussen gebeurd, kunnen bijvoorbeeld extra stimulansen 

worden gegeven. De gouverneur roept elk provincieraadslid op om bij iedereen van 

zijn partij de verantwoordelijkheid te stimuleren met als doelstelling het dalen van 

het aantal verkeersdoden in de provincie West-Vlaanderen.  

 

De gouverneur heeft de indruk dat het in 2019 beter zal zijn op vlak van cijfers. Het 

is maar uitstekend als er geen slachtoffers meer zijn. Het is misschien een utopie, 

maar het is in elk geval de ambitie om de dalende trend verder te zetten in West-

Vlaanderen. Dit met sensibiliseringsacties en andere acties. Door onder meer de 

gestelde vragen wordt het verkeersbewustzijn in West-Vlaanderen vergroot, besluit 

de gouverneur.  

 

Repliek 

De heer De Mey repliceert dat de gouverneur zegt te kunnen sensibiliseren, maar er 

komt een moment dat moet worden overgegaan tot acties zegt het raadslid. Wat 

hem betreft zijn acties, mensen verplaatsen, agent spelen, de gegevens controleren 

en aanpassen aan de lokale toestand. Dit is volgens de heer De Mey een taak voor 

elk raadslid.  

 

Het raadslid blijft er ook dat bij dat elke rechter in eer en geweten mag handelen, 

maar dat er nog steeds een aantal recidivisten weer verschijnen voor de rechter. Dit 

kan niet volgens het raadslid. Ondanks alle inspanningen, lokaal en nationaal, moet 

Justitie ook in een richting worden gedwongen dat personen die een dodelijk ongeval 

veroorzaken dit geen tweede of derde keer meer kunnen doen. Justitie moet hierop 

inzetten en tot acties overgaan, besluit de heer De Mey.  

 

De heer Tavernier wenst de gouverneur veel succes in het verdere traject rond dit 

onderzoek en de opvolgers van de studie. Hij is blij te horen dat de kwestie rond de 

betrokken burgemeester achter gesloten deuren werd besproken. Men moet zich ten 

volle bewust worden van de verkeersveiligheid, het zal maar uw kind zijn die 

overreden wordt door bijvoorbeeld een blanke man met een zware voet, zegt de heer 

Tavernier. Hij verwijst hier tenslotte bij naar mogelijke doelgroep voor een volgende 

sensibiliseringscampagne.  

 

 

Vraag nr. M/2020/15 

van mevrouw Gerda Schotte 

 

Bereikbaarheid van het Zwin natuurpark 

 

Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, was op 1 februari 2020 aanwezig bij de 

presentatie van het jaarprogramma 2020 in het Zwin Natuur Park (ZNP). Er staat 

ook dit jaar heel wat op het programma, gaande van tentoonstellingen, wandelingen, 

activiteiten voor kinderen in de vakanties enzovoort.  

 

Mevrouw Schotte verwijst hierbij naar een mooi foldertje dat werd opgesteld. Alle 

aanwezigen tijdens de presentatie waren met de wagen gekomen, vermits het Zwin 

buiten de zomervakantie niet te bereiken is met het openbaar vervoer, aldus 

mevrouw Schotte. Dit is in het verleden ook al aan bod gekomen zegt mevrouw 

Schotte. Zij vond in het programma Cobra een schriftelijke vraag van de heer Van 

Meirhaeghe terug over dit onderwerp.  

 

Uit het antwoord kon mevrouw Schotte opmaken dat er zowel met de NMBS, met De 

Lijn als met de gemeente Knokke-Heist al overleg is geweest, maar dit niet heeft 
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geleid tot het gewenste resultaat.  

 

Ook met het uittekenen van de nieuwe vervoersregio’s zou op dat punt geen 

beterschap verwacht kunnen worden zegt mevrouw Schotte. Vermits het een 

eindpunt is van een lijn die enkel in aanmerking zou komen voor vervoer op maat. 

Bij de bespreking van het meerjarenplan werd op vraag van de N-VA, in de vierde 

commissie gesteld dat het budget voor duurzame mobiliteit voor 2020 en 2021 naar 

de Groendienst zou verschoven worden. Dit voor de aankoop van een elektrische 

minibus met negen tot elf plaatsen om bezoekers voor het ZNP op te halen of te 

brengen naar de Bronlaan waar de verbinding met de lijn stopt.  

 

Mevrouw Schotte vraagt hoever het staat met de aanschaf van deze elektrische 

minibus. Wanneer zou deze operationeel kunnen zijn en hoe zal die worden ingezet. 

Vermist het toeristisch seizoen er aankomt, lijkt het haar fractie nodig om hier wel 

snel werk van te maken. Mevrouw Schotte vraagt vervolgens als er met de 

administratie van het agentschap Natuur en Bos werd onderhandeld om eventueel de 

kosten te delen, vermits door de openstelling van het nieuwe wandelpad op de 

internationale dijk ook hiervoor meer bezoekers worden verwacht.  

 

Werd met de NMBS onderhandeld om in het station van Knokke-Heist blue bikes te 

voorzien vraagt het raadslid. Zij verwijst hierbij naar de stad Brugge en enkele 

andere gemeenten in de provincie waar dit het geval is. Met die blue bike kan men 

het ZNP dan per fiets bereiken. Wat is het prijsverschil tussen een parkeerticket voor 

bezoekers van het ZNP ten opzichte van personen die niet het ZNP bezoeken maar er 

wel parkeren vraagt mevrouw Schotte.  

 

Blijkbaar zou 40 % van de parkeerders niet naar het ZNP gaan, stelt het raadslid. 

Het zou volgens haar misschien interessant zijn om dat prijsverschil voor 

parkeertickets groter te maken, zodanig dat mensen die het ZNP willen bezoeken er 

toch zeker kunnen parkeren. Waar het voor de Groen fractie in de eerst plaats op 

aan komt, is dat men met het ZNP volop inzet op duurzaamheid en men het park ook 

op duurzame manier kan bereiken.  

 

Zij hopen dan ook op een zo snel mogelijke realisering. 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, antwoordt dat de aanschaf van de 

elektrische minibus inderdaad op het programma staat, maar dat daar evenwel niet 

al te haastig in te werk wordt gegaan. De bus zal er niet zijn voor dit toeristisch 

seizoen. De gedeputeerde zegt ook niet te weten als deze bus perse 

levensnoodzakelijk is, wetende dat de bestaande busdiensten nog dit en volgend jaar 

verder verzekerd worden (enkel in de vakantie).  

 

Maar tezelfdertijd verwacht mevrouw Schotte weinig heil van de nieuwe 

vervoersregio, de gedeputeerde denkt dat dit een beetje een defitische benadering 

is. Het klopt dat het net het voorstel is om de lijn niet als vaste halteplaats, vaste 

verbinding, op te nemen, maar dat men binnen het vervoer op maat een aantal 

oplossingen gaat aanreiken zegt de gedeputeerde. Vervoer op maat zou kunnen 

betekenen dat er aan het station van Knokke deelfietsen worden geïnstalleerd.  

 

Dit zou ook kunnen betekenen dat er in de vervoersregio Brugge met een vorm van 

taxi cheques wordt gewerkt. De gedeputeerde meent dat dit een kans moeten 

worden gegeven, om te kijken als op deze manier een betere bereikbaarheid, anders 

dan met de wagen, van het ZNP gerealiseerd wordt. Ondertussen werk de provincie 

verder aan dit bestek. De markt van de elektrische bestelwagens en minibusjes is 

immers nog in evolutie zegt de heer Vanlerberghe.  
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Dus de gedeputeerde denkt dat het goed is dat niet overhaast te werk wordt gegaan. 

De gedeputeerde deelt mee dat met het agentschap natuur & Bos niet werd 

onderhandeld over een eventuele participatie. Dit agentschap participeert elk jaar in 

tal van investeringen of exploitatiekosten in het ZNP, dit via een stukje teruggave 

van de afdracht.  

 

Dit systeem waarbij de provincie een deel van de inkomsten gegenereerd uit tickets 

afstaat aan het agentschap, vloeit voor een deel terug in specifieke investeringen 

verduidelijkt de gedeputeerde. Dit jaar zijn bijvoorbeeld de Swarovski kijkers met 

een deel van deze middelen betaald. Vorig jaar ging het om de klimatisering van het 

bezoekerscentrum en van de kijkhut die ook soms voor evenementen wordt gebruikt. 

Het stadsbestuur van Knokke-Heist was in verleden niet echt vragende  partij om 

blue bikes aan het station te installeren.  

 

De gedeputeerde denkt dat het tot de autonomie van het lokale bestuur behoort om 

daarover te beslissen. De provincie heeft de vraag gesteld aan de gemeente en er 

licht op aangedrongen, maar heeft daar geen positief gevolg over gekregen. Vervoer 

op maat lost misschien wel één en ander op, aldus de gedeputeerde. De heer 

Vanlerberghe verwijst ook naar een aantal voorstellen vanuit de private sector in 

Knokke-Heist. Er is een voorstel om met een shuttle service een vast parcours te 

rijden tijdens de toeristische maanden. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist 

toonde hiervoor interesse.  

 

Wat de vraag over het parkeren aan het ZNP betreft, zegt de gedeputeerde dat het 

duurder is om aan het ZNP te parkeren dan te parkeren in Knokke-Heist zelf. Iemand 

die een ticket koopt voor het ZNP betaalt vijf euro voor de parking. Iemand die enkel 

een parkeerticket koopt een geen ticket voor het park, betaalt diezelfde vijf euro en 

vanaf het derde uur betaalt hij 2 euro per uur extra.  

 

De twee uur parking inbegrepen, ook als men geen ticket koopt voor het ZNP, is een 

stukje tegemoetkoming aan de uitbater van het restaurant The Shelter, omdat er nu 

eenmaal mensen enkel het restaurant  bezoeken verduidelijkt de gedeputeerde. Men 

kan niet verwachten dat iemand die tweewekelijks gaat eten in The Shelter dan ook 

telkens het ZNP erbij neemt. Op weekdagen en buiten het seizoen, waar het in de 

onmiddellijke omgeving vrij parkeren is op het openbaar domein van Knokke, moet 

op de parking van het ZNP wel vijf euro worden betaald zonder dan de toeslag per 

uur. De gedeputeerde bevestigt dat de parking inderdaad voor een stuk gebruikt 

wordt als uitvalsbasis om te gaan wandelen of te gaan fietsen op de nieuwe dijk. 

Maar het is nog nooit zo erg geweest dat bezoekers moesten geweigerd worden.  

 

In de begindagen zijn er misschien wat problemen geweest met de parking, maar 

zeker het laatste jaar zijn de mensen van het ZNP er telkens via eventuele 

parkeergeleiding in geslaagd om op piekdagen aan iedereen een plaats te geven op 

de parking. De gedeputeerde besluit dat door vijf euro te vragen op dagen waar men 

in Knokke gratis kan parkeren, het ZNP substantieel veel duurder is.  

 

De gedeputeerde zou het daar voorlopig bij willen houden. 

 

Repliek 

 

Mevrouw Schotte repliceert dat het de Groen fractie plezier doet dat men ermee 

bezig is. Wat het elektrische busje betreft stelt mevrouw Schotte voor om eens bij 

stad Brugge te informeren, waar nu een elektrisch shuttlebusje rijdt.  

 

Wat de blue bikes aan het station betreft, wist het raadslid niet dat dit een 

bevoegdheid van de stad was. Zij dacht dat de NMBS hiervoor bevoegd was. Het 

voorzien van de blue bikes zou voor heel wat mensen die een blue bike abonnement 

hebben een oplossing zijn.  
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Mevrouw Schotte denkt dat het voor occasionele bezoekers niet interessant is om 

een taxi cheque aan te vragen. Mevrouw Schotte hoopt dat er snel een oplossing 

komt en dat duurzaam vervoer naar het Zwin mogelijk is. 

 

 

Vraag nr. M/2020/16 

van mevrouw Hilde Decleer 

 

Taskforce virus Covid-19 

 

Mevrouw Hilde Decleer, CD&V-raadslid, verwijst naar de berichtgeving en 

verderzetting van het coronavirus die van dag tot dag evolueert.  

 

Ook in België duikt het virus op, zelfs in West-Vlaanderen. Er zijn op vandaag 50 

besmettingen in België, waarvan acht in Wevelgem en enkele in Knokke-Heist. De 

FOD volksgezondheid zegt voorbereid te zijn op een uitbraak van het virus in België. 

Buitenlandse Zaken wijzigt geregeld zijn reisadviezen.  

 

De Vlaamse overheidsinstituten binnen de onderwijswereld en de 

ondernemingswereld communiceren elk op hun manier. In de media verschijnen 

allerlei berichten rond symptomen en besmette gebieden. Hoe hiermee omgaan en 

hoe reageren. Het virus komt in elk geval dichterbij, de specialisten van de dienst 

laboratorium geneeskunde van het AZ Brugge ontwikkelen een eigen test in 

samenwerking met UZ Leuven. Op die manier kunnen coronapatiënten bij een 

positieve test sneller geïsoleerd worden, aldus mevrouw Decleer. Gisteren werden 

twee patiënten positief getest op corona zegt mevrouw Decleer.  

 

Doordat de textielproductie in België bijna is verdwenen, moeten onze artsen hopen 

dat mondmaskers worden gefabriceerd door ondertussen lingeriefabrikant 

Vandevelde stelt het raadslid. In Frankrijk worden wel mondmaskers geproduceerd, 

maar de Franse overheid heeft ze allemaal opgevorderd waardoor dit geen oplossing 

is voor België. Mevrouw Decleer verwijst naar Voka die de overheden opriep een 

taskforce op te richten, want de verspreiding van het virus betekent omzetverlies 

voor tal van bedrijven, ook voor West-Vlaamse werkgevers.  

 

De organisatie Voka vraagt de overheid tevens naar ondersteunende maatregelen 

om de bedrijven te helpen. Kan de provinciale overheid ook hier de handschoen 

opnemen en een rol spelen vraagt mevrouw Decleer.  

 

Zij vraag tenslotte als er voor het personeel van de provincie West-Vlaanderen 

richtlijnen zijn doorgestuurd naar personeelsleden die bijvoorbeeld zijn gaan skiën in 

Noord-Italië.  

 

Wat met personeelsleden die evenementen en studiedagen bijwonen, welke stappen 

werden ondernomen en welke aanpak wordt hier voorzien besluit het raadslid haar 

vragen. 

 

 

Vraag nr. M/2020/17 

van Wim Aernout 

 

Het oprukkend coronavirus, ook in West-Vlaanderen 

 

De heer Wim Aernout, N-VA-raadslid, zegt dat de wereld met vallen en opstaan leert 

om te gaan met de nieuwe virale besmetting. De effecten op wereldschaal zijn 

intussen niet min: vanuit China komen verslagen van draconische maatregelen, 

vooral in de betrokken provincie.  
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Binnen Europa wordt vooral Italië erg getroffen en op de proef gesteld. Ook daar 

grijpt de besmetting snel om zich heen. Dorpen worden afgesloten van de 

buitenwereld en sportevenementen worden afgelast.  

 

Er werd ook melding gekregen van een sterke terugloop van boekingen in Brusselse 

hotels, dit omdat zakenreizen worden uitgesteld. De situatie in Italië was ook de 

directe aanleiding tot verspreiding van het virus in Vlaanderen en nu ook West-

Vlaanderen zegt de heer Aernoudt. Dit onder meer ten gevolge van de terugkomst 

van Vlamingen uit skivakantie.  

 

Daarmee is een directe link gelegd tussen de verspreiding van het coronavirus en het 

reisgedrag ten gevolge van toerisme, aldus het raadslid. Toerisme is een belangrijke 

economische sector in West-Vlaanderen. Een sector waar de provincie West-

Vlaanderen via Westoer ook een belangrijke verantwoordelijkheid in draagt.  

 

De paasvakantie staat voor de deur, traditioneel is dit een eerste piek in het toerisme 

in West-Vlaanderen. De vraag die gesteld wordt is als de Vlaming nu minder gaat 

reizen of als hij zijn vakantie dichter bij huis zal zoeken om de risico’s te 

verminderen. Dit hoeft in bepaalde omstandigheden niet negatief te zijn voor het 

toerisme aan de kust, stelt de heer Aernoudt.  

 

Zijn er op vandaag, tekenen dat het toerisme in West-Vlaanderen gevolgen kan 

ondervinden van deze wereldwijde crisis vraagt het raadslid. Zijn er cijfers van 

reservaties in West-Vlaamse hotels en ander verblijfstoerisme gekend. Hoe houdt 

Westoer de vinger aan de pols in de sector en worden maatregelen overwogen ter 

voorlichting en ondersteuning van de sector. 

 

Antwoord 

 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, denkt dat mevrouw Decleer gelijk heeft om 

de ernst van dit soort epidemieën te beklemtonen en dan vooral de economische 

impact die dit kan hebben. Dit is een ernstige vraag zegt de gedeputeerde. De vraag 

is hoe men zich hier tegenover opstelt. Mevrouw Decleer verwijst naar een taskforce 

die onder meer op vraag van Voka zou worden ingesteld.  

 

Dit is  inmiddels gebeurd zegt de gedeputeerde. De Vlaamse minister van economie 

heeft, mede op vraag van Voka, dit initiatief genomen. De heer de Bethune denkt dat 

dit een goede zaak is. De vraag luidt hoe de lokale besturen zich daar tegenover 

moeten opstellen. De gedeputeerde denkt dat er twee zaken moeten gebeuren.  

 

De lokale besturen moeten solidair zijn zegt de gedeputeerde en niet interfereren 

met wat op een hoger niveau gebeurt. Als een hoger bestuursniveau vraagt om één 

of ander initiatief te nemen, dan moeten de lokale besturen klaar staan om daar 

onmiddellijk op in te gaan.  

 

De gedeputeerde denkt dat het contraproductief zou zijn moest de provincie naast 

Vlaamse initiatieven zelf bijkomende initiatieven gaat ondernemen. Ten tweede zegt 

de gedeputeerde, dat moet worden gekeken in welke mate het virus impact heeft op 

de economie in West-Vlaanderen. Het antwoord op de impact op toerisme laat de 

gedeputeerde over aan zijn collega gedeputeerde Lahaye-Battheu. De provincie zal 

zich op een waakzame maar solidaire manier opstellen. Indien nodig staat de 

provincie klaar om de Vlaamse initiatieven mede bepaald door deze taskforce te 

ondersteunen. De gedeputeerde meent dat dit de meest wijze houding is die de 

provincie vandaag kan aannemen.  

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, zal eerst antwoorden op de vraag 

omtrent de provincie als werkgever van vele personeelsleden. De gedeputeerde wil in 
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haar antwoord verder gaan op de toon van gedeputeerde de Bethune. De provincie 

moet als werkgever waakzaam zijn, maar geen paniek zaaien. In overleg met de 

provinciegriffier werd recent een artikel op het intranet geplaatst, met een aantal 

belangrijke richtlijnen en aandachtspunten. Wat kan men nu zelf doen? Men heeft 

het al zo vaak gehoord op de radio, gezien op televisie, gelezen in kranten en sociale 

media zegt de gedeputeerde: was regelmatig de handen en dit gedurende minstens 

20 seconden. Gebruik papieren zakdoeken en als je je ziek voelt, ga naar huis, blijf 

thuis, raadpleeg de huisarts.  

 

De provincie heeft als werkgever nog andere maatregelen genomen. Met de dienst 

accommodatie werd afgesproken dat er nog beter dan anders zal gelet worden op 

het regelmatig bijvullen van zeep, van handdoekjes en handdoekrollen. De klinken 

zullen nog meer dan anders worden gereinigd.  

 

Personeelsleden die terug keren uit een land waar het coronavirus aanwezig is, 

kunnen gewoon weer aan het werk. De richtlijn luidt wel dat als je je ziek voelt of 

niet goed voelt, men naar huis moet gaan en de huisarts raadplegen. Dat is de 

boodschap die ook vanuit Brussel, vanuit andere overheden, al een heel aantal dagen 

te horen is zegt de gedeputeerde. De gedeputeerde zegt dit vandaag  enkel maar te 

kunnen herhalen en ook de solidariteit te beklemtomen met de ander overheden die 

alert zijn en ons minuut tot minuut, dag na dag informeren.  

 

De gedeputeerde gaat over naar de vraag van de heer Aernoudt in verband met het 

toerisme. De gedeputeerde verduidelijkt dat vanuit Westoer de overnachtingen in de 

hotels worden opgevolgd via een snelle monitor op basis van de FOD cijfers.  

 

Dit gebeurt op maandbasis verduidelijkt de gedeputeerde. Op vandaag zijn er dus 

nog geen concrete cijfers gekend, deze cijfers worden begin april verwacht. Vanuit 

de sector is intussen geweten dat vooral hotels die gericht zijn op zakentoerisme, 

ook hotels aan de kust en in de grote steden, wel al annulaties krijgen en het 

slachtoffer zijn, ten dele van dit corona virus, en ten dele van de ongerustheid die bij 

sommige mensen heerst. Binnen Westoer zal het kenniscentrum met concrete cijfers 

de vinger aan de pols houden. De provinciale regiomanagers zullen meer dan anders 

direct contact houden met de vele ondernemers.  

 

De vragen die zij krijgen zullen ze zo goed mogelijk beantwoorden. Volgende week 

dinsdag is er directiecomité bij Westoer. De impact van het coronavirus werd 

geagendeerd. Westoer wil verder inzetten op overleg met de sector, bijvoorbeeld 

met toerisme Brugge en toerisme Vlaanderen. De gedeputeerde deelt mee dat 

morgen met enkele actoren uit de sector van het jeugdtoerisme een informele 

meeting is gepland. Verder wordt overwogen om een soort adviesnota voor de 

toeristische ondernemers op te maken.  

 

De gedeputeerde geeft aan dat men hen wil helpen om een zo veilig mogelijke 

omgeving te creëren door onder meer een aantal tips te geven voor de gasten. Er 

word tevens overwogen als er bijkomende marketinginspanningen moeten gebeuren 

of een herschikking van de marketingacties moet worden ingepland. Wat het 

binnenlands toerisme betreft hoopt de gedeputeerde dat de gevolgen zullen 

meevallen.  

 

De Belgische kust telt voor 80 % binnenlandse toeristen. De kust is een vertrouwde 

bestemming, vaak dicht bij huis, goed bekend bij de inwoners van België.  

 

In onzekere tijden kiezen Belgen vaak voor een dichte bestemming. Mevrouw 

Lahaye-Battheu uit de hoop dat het misschien allemaal nog zal meevallen voor de 

provincie West-Vlaanderen.  

 

Repliek 
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Mevrouw Decleer dankt gedeputeerde de Bethune dat hij met het West-Vlaamse 

niveau klaar staat om met de taskforce op het Vlaamse niveau samen te werken. 

Mevrouw Decleer maakt duidelijk dat het niet haar bedoeling is om dit tegen te 

werken, maar uiteraard om samen te werken. Het raadslid dankt gedeputeerde 

Lahaye-Battheu om een richtlijn naar het personeel te hebben gegeven. 

 

De heer Aernoudt denkt dat het antwoord van gedeputeerde Lahaya-Battheu vrij 

duidelijk en overtuigend is. Het was volgens het raadslid te verwachten dat Westoer 

daar kort de vinger aan de pols zal houden. Het is voor het toerisme in West-

Vlaanderen de ene uitdaging na de andere.  

 

Er was het einde van de herdenking van de Grote Oorlog, vervolgens de brexit en nu 

komt het verhaal van corona erbij. Dit zijn heel wat uitdagingen, maar deze mogen 

niet uit de weg worden gegaan, besluit de heer Aenoudt. 

 

 

Vraag nr. M/2020/18 

van Patrick De Klerck 

 

Stimuleren van windenergieprojecten in de kuststrook  

 

De heer Patrick De Klerck, Open Vld-raadslid, geeft aan dat zowel vanuit Europa met 

de green deal als vanuit diverse klimaatplannen op federaal, Vlaams en lokaal niveau 

een stijgend belang voor duurzame energie en groene stroom, zeker windenergie, 

wordt opgemerkt. In de provincie West-Vlaanderen is er een grote opportuniteit op 

zee zegt het raadslid. In het mariem ruimtelijk plan zijn mogelijkheden geschapen 

om ook naar de toekomst toe grote windparken te realiseren.  

 

Ondertussen zijn een zestal windparken operationeel met een mogelijkheid om in 

optimale omstandigheden voor 1.340.000 gezinnen stroom te leveren. Er komen er 

nog bij zegt het raadslid. Voor de tewerkstelling in de kustgemeenten en naar 

onderhoud en infrastructuur toe, in de eerste plaats voor Oostende, is dat een zeer 

goede zaak. Als de landzijde wordt bekeken ziet men echter een ander beeld zegt de 

heer De Klerck. Op Vlaams niveau is de hoeveelheid nieuwe windmolens die er de 

afgelopen jaren bij is gekomen eerder beperkt. In 2017 waren dat er 80 in 2018 35, 

in 2019 25.  

 

Het aantal nieuwe windmolens daalt, hoewel dat er grote opportuniteiten op dat vlak 

zijn, aldus de heer De Klerck. Zeker in West-Vlaanderen, wetende dat West-

Vlaanderen de windrijkste provincie van het land is en de kust de meest windrijke 

zone. Vandaar het voorstel van de heer De Klerck om expliciet voor de kustzone, en 

zeker voor de zeedijk en omgeving, te kijken als er bepaalde types van windturbines, 

niet de traditionele die in het landschap worden gezien, maar andere types 

windturbines, zijnde de virtual acces windturbines, te realiseren en dit gecombineerd 

met zonnepanelen.  

 

Er wordt in de eerste plaats onderzocht als de installatie binnen de technische 

verdieping van de appartementsgebouwen kan passen licht de heer De Klerck toe. 

Om de omgevingshinder te beperken worden specifieke rotoren gebruikt en wordt de 

installatie zo geconcipieerd dat de geproduceerde geluiden beneden het niveau van 

het omgevingsgeluid vallen.  

 

Ter beperking van de visuele pollutie wordt de installatie centraal op het dak 

ingepland en wordt het windvangsysteem benadrukt met een aangepast decor zodat 

het maximaal integreert in de omgeving. De draaiende rotor is niet zichtbaar van 

buiten af. Het raadslid verwijst naar de zeedijk waar reeds heel wat andere 

infrastructuren aanwezig zijn.  
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Hij geeft hierbij als voorbeelden lichtkokers, zendmasten, telefoonpylonen en HVAC 

infrastructuur. Vandaar dat deze virtual acces windturbines minder storend zouden 

zijn, zeker als deze een beperkte oppervlakte innemen stelt de heer De Klerck. 

Afhankelijk van de versie kan dit hybride systeem ten opzichte van de beste 

zonnepanelen tussen 10 en 26 maal meer elektriciteit produceren per ingenomen 

vierkante meter.  

 

Bovendien is een dergelijk systeem op windenergie 24 uur op 24 uur ter beschikking. 

De heer De Klerck geeft als concreet voorbeeld de residentie Blankenduin op de 

zeedijk in Blankenberge als potentiële zone. Deze biedt heel wat mogelijkheden voor 

het elektriciteitsgebruik. In de gemene delen wordt een gebruik van 80.000 

kilowattuur genoteerd. Als dit wordt opgeteld met het elektriciteitsgebruik in de 

appartementen waar ook een aantal tweede verblijvers inwonen, komt men 245.000 

kilowattuur. Een hybride EPS systeem dat 30 kilowattuur genereert kan ongeveer 

voldoende energie produceren voor het volledig gebouw. Dit met een 30 % 

restvraag. Anderzijds zijn er ook systemen die niet veel groter zijn, maar wel 90 

kilowattuur stroom kunnen leverden waarbij zelfs twee aanpalende gebouwen van 

elektriciteit kunnen worden voorzien.  

 

De heer De Klerck vindt dit een grote opportuniteit, ook naar de werkgelegenheid die 

dit kan genereren. Het raadslid vraagt als onderzocht kan worden indien dergelijk 

hybride systeem ter hoogte van de zeedijken en de directe omgeving van de kust 

reeds vergund kan worden, mits te voldoen aan een aantal randvoorwaarden inzake 

geluidshinder, gebruik van duurzame materialen en minimaliseringen van de visuele 

hinder in het kader van de technische verdiepingen van deze gebouwen. Op die 

manier kan ook een bijdrage worden gegeven tot de verhoging  van het ruimtelijk 

rendement, aldus het raadslid.  

 

De heer De Klerck vraagt vervolgens als er bijkomende vergunningen of RUP’s 

moeten worden opgesteld om dit mogelijk te maken of kan er afgeweken worden van 

de vigerende ruimtelijke plannen. Kan een hybride EPS systeem als pilootproject 

worden ingepast in een regelleluwe zone. Kan de provincie een belangrijke rol spelen 

om dit te stimuleren. Kan dit principe vervolgens worden uitgerold naar andere 

windrijke plaatsen in de provincie West-Vlaanderen, besluit de heer De Klerck zijn 

vragen. 

 

Antwoord 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, bevestigt dat dit een interessant idee zou 

kunnen zijn en reeds vrij concreet is. Dergelijke ideeën werden op de windwerkgroep 

van eind juni 2019 toegelicht aan de provinciale windwerkgroep. Op deze werkgroep 

waren mensen aanwezig die vergunningstechnische ervaring hebben en anderzijds 

ook mensen die kennis hebben rond windenergie en rendement. Het algemene idee 

was dat dergelijk concept positief kan uitdraaien.  

 

Evenwel niet in alle omstandigheden en niet op alle plekken. Een concreet dossier op 

een concrete plek zal bepalen als het project daar kans op slagen heeft verduidelijkt 

de heer Naeyaert. De gedeputeerde verwijst naar de opmerking van de heer De 

Klerck dat appartementsgebouwen vanaf tien verdiepingen en bij voorkeur nog meer 

verdiepingen interessant zijn. Wellicht zal dan de zeedijk als relevantste zone naar 

voor komen om dergelijke concepten te gaan uitrollen.  

 

Op de vraag van het raadslid als onderzocht kan worden of dergelijk hybride 

energiesysteem momenteel reeds vergund kan worden, antwoordt de gedeputeerde 

dat dit afhangt van RUP tot RUP en van plaats tot plaats. Er moet een concrete plaats 

gekend zijn om van daaruit dan te kunnen nagaan welk stedenbouwkundig 
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vergunningsstelsel van toepassing is. Hoe het zit met de geluidsemissie en andere 

factoren die zouden kunnen bepalen of het al dan niet kan.  

 

In eerste instantie zijn het de gemeenten die beslissen over dergelijke aanvragen. 

Als er beroepen komen zal de provincie beslissen. In Noord-West-Vlaanderen met de 

tien gemeenten van het burgemeesteroverleg Brugge, wordt een oefening gemaakt 

rond enerzijds windenenergie en anderzijds rond de ambities rond hernieuwbare 

energie. In dat gebied zaten reeds drie kustgemeenten.  

 

De gedeputeerde denkt dat als de oefening voor deze kustgemeenten wordt 

gemaakt, het interessant zou zijn dat gemeenten die willen meewerken hun 

zeedijklijn screenen op eventuele onverenigbaarheden met dergelijke projecten. 

 

Repliek 

 

De heer De Klerck repliceert dat een dossier wordt opgestart om bovengemeentelijk 

te zien als er windmolens kunnen worden ingepland.  

 

De heer De Klerck stelt dat dit op bovengemeentelijk vlak mogelijk is voor zowel 

traditionele windmolens die landelijk worden geplaatst als dergelijk types van molens 

die in de drie betreffende kustgemeenten zouden kunnen worden uitgeprobeerd.  

 

Het raadslid gaat akkoord met het standpunt van de gedeputeerde dat dit selectief 

moeten worden bekeken.  

 

Wat betreft de stelling van een optimaal rendement bij tien verdiepingen, deelt het 

raadslid mee dat er ook al een groot rendement bij vijf verdiepingen kan zijn, telkens 

in functie van de ruimtelijke plannen. 

 

 

Vraag nr. M/2020/19 

van mevrouw Martine Vanryckeghem 

 

Streekfonds Zuid-West-Vlaanderen 

 

Vraag 

 

Mevrouw Martine Vanryckeghem, Open Vld-raadslid, zegt dat, naar aanleiding van de 

uittreding van de provincie uit de intercommunale Leiedal, een streekfonds werd 

opgericht dat zeven miljoen euro bevat. Het geld wordt ingezet over een periode van 

tien jaar, met als doel de economische vooruitgang van de streek te behartigen.  

 

In het fonds dragen de provincie en Leiedal elk ongeveer voor de helft bij. Leiedal 

heeft een aantal thema’s naar voor geschoven, zoals zachte mobiliteit op en rond 

werkplekken, realisatie van mobipunten, reconversie om bijkomende ruimte te 

creëren voor ondernemingen, aandacht voor watergebonden bedrijvigheid, duurzame 

inrichting van beekvalleien en meersgebieden, realisatie van een kunstenparcours, 

productieve landschappen en duurzaam wonen, kortom een niet limitatieve 

opsomming. Ondertussen heeft Leiedal de voorstellen van de dertien aangesloten 

gemeenten verzameld. 

 

Mevrouw Vanryckeghem vraagt hoever de provincie staat in het denkproces, of de 

provincie al een visie heeft ontwikkeld en prioriteiten naar voor heeft geschoven, of 

er met een call zal worden gewerkt en of er over zal worden gewaakt dat de inzet 

van de middelen op het grondgebied van zoveel mogelijk gemeenten zal gebeuren, 

en dat niet alles naar de grote steden en centrumsteden zal vloeien.  
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Tot slot vraagt ze of er een beoordelingscommissie zal worden samengesteld en, zo 

ja, wie daarin zal zetelen. 

 

Antwoord 

 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat in dit soort materies één zaak 

duidelijk moet worden gesteld, namelijk dat de streekfondsen er zijn gekomen op 

initiatief van de provincie.  

 

Daarbij werden provinciale middelen gehergroepeerd. Een eerste uitgangspunt is dan 

ook dat 100 % van deze middelen provinciale middelen zijn. Ten tweede wil de 

provincie, in het kader van een coherente, complementaire provinciale aanpak, 

maximaal inspelen op regionale ontwikkeling. Ook is de provincie bereid om deze 

middelen, die ze uit de verplichte terugtrekking uit de intercommunales moest 

distilleren, in te zetten, meer zelfs, te verdubbelen. Al de rest is naast de kwestie. 

Vraag is hoe deze middelen moeten worden ingezet. 

 

In het kader van de conventies die door de provincieraad en de raden van bestuur 

van de betrokken intercommunales zijn goedgekeurd, zullen deze middelen worden 

ingezet voor investeringen met minstens een regionale toegevoegde waarde.  

 

Daarbij wordt maximaal ingespeeld om in de verschillende domeinen relevante en 

performante acties op te bouwen, en niet alleen economische toegevoegde waarde te 

creëren. Of daarbij met ‘calls’ zal worden gewerkt, is momenteel nog niet duidelijk, 

en de heer de Bethune wijst erop zelf geen voorstander te zijn om met ‘calls’ te 

werken. Hij is eerder voorstander van dialoog en overleg, waarbij steden en 

gemeenten en de sociale partners worden betrokken, zodat er een maximaal 

draagvlak kan ontstaan. 

 

Als men in Zuid-West Vlaanderen alle investeringen van de gemeenten samentelt, 

komt men op een bedrag uit van 350 tot 400 miljoen euro. Het streekfonds omvat 

een bedrag van zeven miljoen euro. Dit komt neer op één tot twee procent. Efficiënt 

inzetten van deze middelen betekent dan ook dat ze voor deze regio effectief een 

toegevoegde waarde moeten zijn. 

 

Bij aanvang van de nieuwe legislatuur heeft de deputatie een inspanning geleverd 

om alle West-Vlaamse steden en gemeenten te bezoeken. Het bezoek aan de 64 

West-Vlaamse steden en gemeente is momenteel nog bezig en zal tegen 15 april 

worden afgerond. Op basis van de gesprekken zal duidelijk worden of er rode draden 

naar boven komen en of er zaken opduiken die prioritair zijn voor alle gemeenten.  

 

Het doel is om deze zaken goed in kaart te brengen en te bekijken wat bijvoorbeeld 

voor de regio Kortrijk, Brugge, Ieper, Westhoek enzoverder als essentieel wordt 

ervaren. Ook wordt gekeken wat de verhoudingen zijn tussen de verschillende 

regio’s. 

 

De middelen zijn relatief bescheiden. Vraag is hoe deze middelen kunnen worden 

vermenigvuldigd en welke initiatieven cruciaal zijn voor de betrokken regio, liefst in 

complementariteit met andere regio’s in West-Vlaanderen en met inzet op Europese 

programma’s en aansluiting op Vlaamse financieringskanalen. Met andere woorden te 

bekijken hoe van de zeven miljoen euro zeventig miljoen euro kan worden gemaakt. 

Budgettair zal het dan ook relevant worden. 

 

De deputatie zal Leiedal en andere instanties ontvangen en goed naar hen luisteren. 

Daarnaast zal ook de lijn worden gehouden met wat de gemeenten, de 

intercommunales en de sociale partners hebben aangegeven. In relatie met al deze 

spelers zal de deputatie tot een evenwichtig programma komen, met een maximale 
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hefboomcreatie. Haast is zelden goed en het uitoefenen van druk op zaken die 

ernstig en structureel moeten worden bekeken, is meestal een slechte raadgever. 

 

Repliek 

 

Mevrouw Vanryckeghem dankt de heer de Bethune voor zijn antwoord en zegt dat ze 

een budget van zeven miljoen euro toch wel belangrijk vindt. Het is dan ook 

belangrijk dat deze middelen transparant en met een maximale hefboom worden 

ingezet. 

 

 

Vraag nr. M/2020/20 

van mevrouw Els Kindt  

 

Aanwending financiële middelen planbatenheffing 

 

Vraag 

 

Mevrouw Els Kindt, CD&V-raadslid, zegt dat bij een bestemmingswijziging door 

middel van ruimtelijke uitvoeringsplannen, de provincie planbaten kan innen zoals 

voorzien in de Vlaams Codex Ruimtelijke Ordening.  

 

Bij het bepalen van de criteria voor de aanwending van de verworven planbaten is 

onder andere vastgelegd dat middelen kunnen worden ingezet om mee vorm te 

geven aan de visie en concrete doelstellingen in de provinciale RUP’s. Eveneens 

worden deze middelen ingezet om uitvoering te geven aan gewestelijke of 

gemeentelijke RUP’s, waarvan de provinciale domeinen deel van uitmaken. 

 

Mevrouw Kindt vraagt hoeveel middelen er in totaal op jaarbasis uit de planbaten 

worden gegenereerd, hoeveel middelen er concreet worden ingezet om vorm te 

geven aan de visie en de concrete doelstellingen zoals bepaald in de RUP’s en of 

hierbij wordt gewerkt met een vast aan te wenden bedrag.  

 

Tot slot vraagt ze voor welke concrete projecten deze middelen al worden ingezet en 

welke concrete projecten eventueel al in de pijplijn zitten om met deze middelen te 

worden aangepakt. 

 

 

Antwoord 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, zegt dat het niet eenduidig is om te 

bepalen hoeveel middelen er op jaarbasis worden gegenereerd. Het ene jaar is het 

andere niet. Planbaten die door de provincie worden verkregen komen neer op 

enkele bestemmingswijzigingen in functie van bedrijvigheid. De andere planbaten 

gaan naar Vlaanderen.  

 

Eenmaal het Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan in het Belgisch Staatsblad is 

verschenen, en niet wordt aangevochten bij de Raad van State, komt het erop neer 

dat Vlaanderen een aanslagbiljet stuurt naar de betrokken grondeigenaars. 

Grondeigenaars die onmiddellijk betalen krijgen 15 % korting. Grondeigenaars 

kunnen echter ook wachten en de meerwaarde pas betalen bij verkoop of bij 

aanvraag van de omgevingsvergunning. In 2021 kan de provincie planbaten 

binnenkrijgen van een provinciaal RUP van vijf jaar geleden. Het is dan ook moeilijk 

om hierin een lijn te zien. 

 

Op de vraag of er met een vast bedrag wordt gewerkt bij inzet van middelen, 

antwoordt mevrouw Lahaye-Battheu volmondig ‘neen’. Budgettair worden de 

middelen opgenomen in een actie over planbaten en planschade.  
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De deputatie heeft criteria vastgelegd over de voorwaarden waaraan financiering op 

basis van planbaten moet voldoen.  

Er zijn een zestal criteria, waaronder het betalen van planschade, het betalen van 

planbaten, de rollende grondenbank, specifieke hefboomprojecten ter uitvoering van 

PRUP’s, concrete uitwerking geven aan beleidskaders uit het beleidsplan ‘Ruimte 

West-Vlaanderen’ en projecten die gelegen zijn binnen de provinciale eigendommen, 

ter uitvoering van gewestelijke en gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

 

Ondertussen zijn middelen ingezet voor het opstarten van activeringsteams door de 

POM, naar aanleiding van de oefening ‘bedrijvigheid’. Het gaat daarbij meer bepaald 

over het stimuleren van grondeigenaars om leegstaande bedrijfspanden te 

ontwikkelen.  

 

Mevrouw Lahaye-Battheu wijst ook op het voorbeeld van de inrichtingsnota ‘De 

Gavers’, de grondenbank, met 24.000 euro voor de begeleiding door de VLM. Er is 

ook het voorbeeld van de parking op het POV Zedelgem. Dit laatste kadert binnen 

criterium zes. 

 

In de pijplijn zitten bijvoorbeeld de fiets- en wandelbrug Suikerfabriek, een site in 

Veurne waar zal worden geïnvesteerd op basis van planbaten.  

 

Er is ook overleg rond een oplossing voor de vervuiling ‘t Zeetje in provinciedomein ’t 

Veld in Ardooie, en overleg rond de fietssnelweg kanaal Roeselare-Ooigem, met een 

probleem rond de herlokalisering van een containerpark. Het zijn enkele concrete 

voorbeelden die momenteel binnen de provincie lopen. 

 

Repliek 

Mevrouw Kindt dankt mevrouw Lahaye-Battheu voor haar uitvoerig antwoord. 

 

 

Vraag nr. M/2020/21 

van de heer Johan De Poorter 

 

Opvangen van de arbeidskrapte op onze West-Vlaamse arbeidsmarkt 

 

Vraag 

 

De heer Johan Depoorter, N-VA -raadslid, zegt dat begin februari in Roeselare een 

Unizo nieuwjaarsreceptie plaatsvond, waarbij honderden bestuursleden, lokale 

beleidsmakers en stakeholders aanwezig waren, waaronder minister van Werk, Hilde 

Crevits. Zij bracht daarbij het ondernemerschap van de West-Vlamingen duidelijk 

naar voor. Op de bijeenkomst lichtte men de prioriteiten toe voor de provincie West-

Vlaanderen, gebaseerd op een bevraging, door Unizo in december gevoerd bij de 

lokale ondernemers.  

 

Daarbij kwamen de verlaging van de talrijke ondernemersbelastingen naar voor, het 

versterken van de lokale economie en de drastische vermindering van de 

administratieve rompslomp. De belastingdruk is voor de West-Vlaamse ondernemers 

nog altijd het belangrijkste pijnpunt in hun bedrijfsvoering. West-Vlaanderen is wat 

tewerkstelling betreft een topregio. Dat blijkt ook uit de bijzonder lage 

werkloosheidscijfers, namelijk iets minder dan vier procent.  

 

Er zijn echter ook een aantal kanttekeningen. Zo hinkt West-Vlaanderen achterop op 

het domein van ‘Levenslang leren’ en het domein arbeidskrapte en blijkt mobiliteit 

een probleem te zijn. Verder gaf de minister ook toe dat de dienstverlening voor de 

lokale ondernemers en KMO’s veel beter moet. 
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De heer De Poorter vraagt of de deputatie naar de toekomst toe nog mogelijkheden 

ziet om de belastingdruk naar ondernemers toe te verlagen, welke maatregelen men 

zal nemen om de arbeidskrapte binnen West-Vlaanderen op te vangen en de 

ondernemers een betere dienstverlening te geven en of er maatregelen kunnen 

worden genomen in verband met de mobiliteit. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, zegt dat de vragen pertinent zijn en dat de 

conclusies van de toespraak van mevrouw Crevits evident zijn. West-Vlaanderen is 

een specifieke provincie, die een aantal problemen kent. De arbeidskrapte is daarbij 

een fundamenteel gegeven. 

 

De heer de Bethune zegt als provincie bereid te zijn om de belastingdruk op de 

ondernemingen te verminderen, maar het zijn niet de paar euro’s die de provincie 

jaarlijks aan de ondernemingen vraagt die voor veel manoeuvreerruimte zullen 

zorgen. De gemiddelde aanslag op de vennootschapsbelasting is gezakt van 35 naar 

24 procent. Er is wel degelijk een inspanning geleverd. Het is dan ook geen 

provinciale aangelegenheid, ook al is de belastingdruk voor iedereen, inclusief de 

bedrijven, een pertinente vraag. 

 

De heer de Bethune wijst erop dat hij op 3 maart heeft samengezeten met de 

gouverneur en een Franse préfect, om een pleidooi te houden voor een betere 

coördinatie tussen de VDAB en hun Franse tegenhanger ‘Pour l’Emploi’ in verband 

met grensoverschrijdende acties inzake arbeidsmarkt en werkgelegenheid. De 

bedoeling was om de administraties mee te krijgen. Op dat vlak kunnen nog 

bijkomende inspanningen gebeuren. 

 

‘Levenslang leren’ is het aanpassingsvermogen van werknemers aan nieuwe 

technologieën en aan toekomstige uitdagingen inzake arbeids- en 

productieprocessen. Daarover is de voorbije dagen intens overleg gevoerd met de 

diensten van de nieuwe minister van economie. Op dat terrein kunnen heel wat 

zaken worden gedaan voor dit voor West-Vlaanderen cruciaal item. Om verdere 

problemen rond krapte op de arbeidsmarkt te vermijden, is het van groot belang dat 

werknemers en mensen die op vandaag een job hebben, mee zijn met de 

technologische evolutie. 

 

De heer de Bethune verwijst daarop naar een lunch die hij op 2 maart heeft gehad 

met de verantwoordelijken van de arbeidszorg/sociale economie van de bedrijven. 

Tachtig procent van de mensen die op vandaag geen job hebben in West-

Vlaanderen, zijn mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt omdat ze te weinig 

geschoold zijn, van vreemde origine zijn, of, spijtig genoeg, één of andere handicap 

ondervinden. Samen wordt bekeken hoe meer mensen uit die doelgroepen op een 

zinvolle manier en eventueel met technologische bijstand op de arbeidsmarkt kunnen 

worden gezet.  

 

Op al deze terreinen is de provincie actief en de hoop is om in de komende weken 

effectieve resultaten te bereiken. Op het vlak van levenslang leren wordt een dossier 

van 8 miljoen euro voorbereid. Dit moet de voortgezette vorming van werknemers 

mogelijk maken.  

Het dossier wordt tegen het einde van de maand maart ingediend. In de loop van de 

maand april kan de tweede commissie hierover een infopunt agenderen. 

 

Wat de dienstverlening betreft, kan de provincie een bijdrage leveren door het 

contact tussen de kennisinstellingen en de KMO’s te optimaliseren. Ook de mobiliteit 

is essentieel en oplossingen kunnen worden aangedragen binnen de vervoersregio’s 
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en de vervoersplannen. Als men spreekt van verschillende domeinen, van fiscaliteit 

over mobiliteit tot dienstverlening en vorming, dan bewijst dit eens te meer dat, 

wanneer men in België vooruit wil gaan, dit zal moeten gebeuren in een nauwe en 

faire samenwerking tussen de verschillende bestuursniveaus.  

 

De heer de Bethune zegt dat hij de interpellatie van de heer De Poorter dan ook 

aanneemt als een aanzet voor een pleidooi voor een goed functionerend Belgisch 

model. 

 

Repliek 

 

De heer De Poorter dankt de heer de Bethune en zegt dat hij verheugd is dat de 

bezorgdheid voor de KMO’s ook vanuit het provinciaal niveau komt. Wat het Belgisch 

niveau betreft, zou men naar één model moeten gaan.  

De cijfers zijn duidelijk. Er zijn meer Franse werknemers die naar West-Vlaanderen 

komen om te werken dan Waalse werknemers. De heer De poorter stelt dan ook voor 

dat de heer de Bethune, om de mensen in Henegouwen te activeren, in overleg gaat 

met zijn collega’s van Henegouwen. Het is immers jammer dat een aantal KMO’s hun 

investeringen moeten stopzetten omwille van de arbeidskrapte. Het moet dan ook de 

bedoeling zijn om op alle niveaus in te zetten om de arbeidskrapte tegen te gaan en 

kansen te geven aan de bedrijven om te investeren en nieuwe economieën te 

ontwikkelen. 

 

 

Vraag nr. M/2020/22 

van mevrouw Justine Hollevoet 

 

Nominatieve subsidies voor het onderwijs 

 

Vraag 

 

Mevrouw Justine Hollevoet, Sp.a-raadslid, zegt dat alle nominatieve subsidies binnen 

het luik flankerend onderwijs in 2020 zijn weggevallen. Het geld dat daarvoor was 

voorzien is terug geïnvesteerd en blijft beschikbaar voor het onderwijs. Er komt een 

nieuw subsidiereglement en het Vlaamse plan ‘Geletterdheid’ krijgt een West-

Vlaamse vertaling. Het flankerend onderwijs is van groot belang en werd door de 

heer de Bethune in de vorige vraag aangehaald in het kader van de arbeidskrapte, 

want op dat vlak kan het onderwijs voor een oplossing zorgen en een ondersteuning 

zijn. Dankzij het gevoerde beleid kunnen op het vlak van levenslang leren regio-

specifieke innovatieve projecten worden ondersteund. Op die manier kan elke West-

Vlaming worden klaargemaakt voor de uitdagingen van de toekomst. Daarbij moet 

de geletterdheid worden vergroot, niet alleen op het vlak van taal maar ook op het 

digitale vlak, door het bevorderen van een gekwalificeerde doorstroom, door het 

stimuleren van STEM-onderwijs en door een betere aansluiting te vinden van 

onderwijs op de arbeidsmarkt. 

 

De plannen zijn nog niet allemaal afgerond terwijl de subsidies aan een aantal 

organisaties toch al zijn stopgezet. Mevrouw Hollevoet zegt zich hierover zorgen te 

maken. Een stuk financiering is afgenomen, zonder een alternatief in de plaats te 

geven. De organisaties worden dan ook voor een stuk in de steek gelaten, terwijl ze 

heel goed en sterk werk leveren. 

 

Mevrouw Hollevoet vraagt op welke manier de organisaties die hun subsidies zijn 

kwijtgespeeld zullen worden ondersteund, op welke manier ze in de tussentijd, tot 

het plan rond is, verder zullen worden ondersteund, op welke termijn het 

subsidiereglement ‘Flankerend onderwijsbeleid’ en het plan ‘Geletterdheid’ zal 

worden afgerond en of over het vernieuwde beleid al wat toelichting kan worden 

gegeven. 
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Antwoord 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, zegt dat niet alle nominatieve 

subsidies zijn weggevallen. Er zijn nog altijd subsidies voor RTC en ‘Huis van het 

Leren’. Binnen het huidige reglement, dat nog altijd loopt, kunnen ook nog altijd 

projecten worden ingediend. De deadline is vastgelegd op 15 april. Mevrouw Lahaye-

Battheu doet een oproep om deze periode nog te gebruiken om projecten in te 

dienen. 

 

Mevrouw Hollevoet stelt dat sommige organisaties hun subsidies zouden kwijt zijn en 

mevrouw Lahaye-Battheu geeft aan dat zij hiermee niet akkoord kan gaan. Het ging 

sowieso om impulssubsidies in het kader van het reglement en het was voorzien dat 

het om een eenmalige subsidies ging. Ondersteuning in de tussentijd lijkt dan ook 

niet echt aan de orde. Het klopt dat er in het onderwijsbudget verschuivingen zijn 

gebeurd die eind 2019 zijn besproken in het kader van de budgetbesprekingen. De 

OLAF-middelen werden geheroriënteerd richting plan ‘Geletterdheid’. Dit plan is in de 

eindfase en wordt op 1 april voorgesteld. 

 

Rond het nieuwe reglement lopen momenteel brainstormsessies waarop leden van de 

beoordelingscommissie ‘Flankerend onderwijs’ en het ‘Platform volwassenonderwijs’ 

worden uitgenodigd. De bedoeling is om het nieuwe reglement nog voor de zomer in 

de commissie en de provincieraad te bespreken, waarna het hopelijk zal worden 

goedgekeurd. 

 

Repliek 

Mevrouw Hollevoet dankt mevrouw Lahaye-Battheu en zegt te kunnen bevestigen 

dat ze zich al heeft ingeschreven voor de voorstelling van het plan ‘Geletterdheid’ op 

1 april. Op dat moment zal duidelijk worden wie opnieuw zal kunnen rekenen op 

ondersteuning vanuit de provincie. 

 

 

Vraag nr. M/2020/23 

van de heer Simon Bekaert 

 

Groepsaankoop energie 

 

Vraag 

De heer Simon Bekaert, Sp.a-raadslid, zegt zich nog te herinneren hoe men meer 

dan elf jaar geleden, in de schoot van de West-Vlaamse socialistische en 

sociaaldemocratische familie, samenkwam om de eerste groepsaankopen voor 

energie te organiseren. Wat begon op afdelingsniveau om de eerste groepsaankopen 

uit de startblokken te laten schieten, mondde een jaar later uit in de opstart van een 

coöperatieve om de samenkoop van gas en elektriciteit te organiseren.  

 

Terloops wijst de heer Bekaert erop dat hij bij het schrijven van de statuten toen nog 

de pen heeft vastgehouden. Men ging toen in gans West-Vlaanderen de boer op en 

de veiling werd georganiseerd via het toen nog onbekende platform ‘iChoosr’. Het 

was meteen een schot in de roos. Duizenden mensen veranderden van de ene op de 

andere dag van leverancier. Electrabel weigerde eerst aan de veilingen deel te 

nemen. Toen de nieuwkomers op de energiemarkt keer op keer de contracten binnen 

haalden, zag Electrabel zich genoodzaakt om mee op de kar te springen. De periode 

was ook niet zonder uitdaging.  

 

Zo rekenden leveranciers steevast een verbrekingsvergoeding aan wanneer een klant 

wilde overstappen. De heer Tavernier zegt dat hij er toen mee belast werd een 

aantal voorbeeldzaken aan te spannen tegen leveranciers en dat hij toen elk 
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vredegerecht in West-Vlaanderen minstens één keer heeft aangedaan om een 

eindafrekening te betwisten.  

 

Elke zaak werd gewonnen, de leveranciers plooiden en de verbrekingsvergoedingen 

verdwenen uit de factuurvoorwaarden. West-Vlaanderen werd de voortrekker voor 

Vlaanderen en één en ander werd in 2012 in een wet verankerd. In elke provincie 

schoten de groepsaankopen uit de grond en sprongen de provinciebesturen mee op 

de kar, waardoor ze het effect vergrootten. 

 

Ook in 2020 organiseerde de provincie een groepsaankoop en kan men stilaan van 

een traditie spreken. De heer Bekaert vraagt hoeveel deelnemers er dit jaar waren, 

of de huidige editie al kan geëvalueerd worden en of de provincie verder zal gaan 

met het organiseren van groepsaankopen voor energie. 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt dat het klopt dat de 

groepsaankopen heel succesvol zijn. Ook de huidige editie was opnieuw succesvol. 

Op 12 februari vond de veiling plaats en op dat moment waren maar liefst 62.000 

West-Vlaamse gezinnen ingeschreven.  

 

Dat aantal is ondertussen gegroeid tot dik 68.000, wat doet vermoeden dat de kaap 

van 72.000, zijnde het absolute record uit 2016, zou kunnen worden overschreden.  

 

Inschrijven kan immers nog tot eind maart. 

De door de heer Bekaert genoemde maatschappij, die ondertussen van naam is 

veranderd, heeft dit jaar het beste bod uitgebracht. Daarbij mag de zeer lage prijs, 

die de leverancier heeft ingestoken, worden benadrukt. Het is het beste voorstel 

sinds de start van de groepsaankopen in de provincie West-Vlaanderen. Vooral het 

aanbod voor gas steekt er bovenuit met 0,19 euro/kWh, in vergelijking met een 

gemiddelde marktprijs van 0,27 euro/kWh. De heer Vanlerberghe zegt specifiek op 

de prijs van aardgas te willen ingaan, om de mensen die over zonnepanelen 

beschikken en menen dat een groepsaankoop niet aan hen besteed is, er op te 

wijzen dat het toch interessant kan zijn. 

 

In het verleden werd dikwijls gesteld dat een gemiddelde besparing bij een gezin om 

en bij de 200 euro zou kunnen bedragen. Voor de huidige groepsaankoop zullen 

mensen die inschrijven voor de combinatie gas/elektriciteit rond de 400 euro 

besparen.  

 

Wie enkel inschrijft voor elektriciteit kan om en bij 260 euro besparen. Opnieuw is de 

impact van gas op het geheel stevig. De heer Vanlerberghe zegt heel tevreden te zijn 

met de cijfers. Voor steeds meer deelnemers en steeds lagere prijzen kan er geen 

enkele reden worden bedacht om niet op de ingeslagen weg verder te gaan.  

 

De groepsaankoop groene stroom en gas zal dan ook volgend jaar opnieuw worden 

georganiseerd. 

 

Repliek 

 

De heer Bekaert dankt de heer Vanlerberghe en zegt te onthouden dat er verder 

wordt gegaan met de groepsaankopen. Hij kijkt uit naar de volgende editie. 

 

 

Vraag nr. M/2020/24 

van de heer Claude Croes 

 

Waterinstrument provincie Limburg 
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Vraag 

 

De heer Claude Croes, CD&V -raadslid, zegt dat de provincie Limburg een studie 

heeft aangevraagd om een inventarisatie op te maken van het aanbod en de 

behoeften van waterbeschikbaarheid in functie van het provinciale waterbeleid. 

Limburg is hiervoor in een samenwerkingsverband gestapt met de KUL en de VUB, 

en hun spin-offs.  

 

De bedoeling is om zich voor te bereiden op veranderende weersomstandigheden die 

een impact hebben op de waterbeschikbaarheid, niet door middel van een statische 

inventarisatie, maar door het ontwikkelen van een dynamisch beleidsinstrument voor 

reactief en proactief beleid. Ze beoogt hiermee een geïntegreerde aanpak over 

diverse provinciale beleidsvelden heen, evenals een gebiedsgedifferentieerde aanpak. 

 

De problematieken verschillen van provincie tot provincie. Ook in West-Vlaanderen 

zou een dergelijke studie verrijkend kunnen zijn. De methodiek is ontwikkeld in 

Limburg en zonder het warm water opnieuw uit te vinden kan West-Vlaanderen 

misschien wel eventjes over de muur kijken. 

 

De heer Croes vraagt of de deputatie op de hoogte is van de Limburgse studie, of de 

studie al eens onder de loep is genomen of bekeken en of er interessante onderdelen 

in de studie zitten die ook voor West-Vlaanderen interessant zouden kunnen zijn. 

Daarbij kan in eerste instantie worden gedacht aan dataverzameling die op korte 

termijn tot een voorspellend model kan leiden. 

 

Antwoord 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat het instrument dat de provincie 

Limburg aan het ontwikkelen is interessant is.  

 

De provincie Limburg heeft echter de mosterd gehaald bij een waterbalansstudie die 

de provincie West-Vlaanderen heeft gemaakt voor de kustpolders. De studie was 

gericht op de kustpolders door de specifieke context, met enerzijds de zee en 

anderzijds de verzilting, en de specifieke waterhuishouding die te maken heeft met 

een poldergebied.  

 

De Limburgse studie gaat nog een stapje verder en zet de resultaten ook om in een 

soort van voorspellingsmodel. West-Vlaanderen kan dan ook bekijken of dit effectief 

kan werken en of daaruit kan worden geleerd. De prognose voor 2100 toont de 

verdubbeling van de waternood in de poldergebieden, wat de beschikbaarheid van 

water in de bevaarbare waterlopen in de zomermaanden onder druk zal zetten. Er 

zijn prognoses op korte en lange termijn en het valt te bekijken hoe die prognoses in 

modellen kunnen worden omgezet. Kijken en bijsturen kan interessant zijn, en daar 

wil de provincie werk van maken. 

 

West-Vlaanderen heeft ondertussen niet stilgezeten en, naast een waterbalans voor 

kustpolders, heeft West-Vlaanderen een irrigatiebehoefte voor de landbouw 

berekend. Ook lopen er heel wat projecten om enerzijds beter te irrigeren en 

anderzijds minder water te verbruiken. Concreet lopen er ook gesprekken over 

infiltratie in zoet water en kreekruggen in de polders.  

 

Er is ook het INERO-project bij Ardo en er is een watermakelaar aan het werk bij 

Inagro, die samen met de dienst waterlopen van de provincie de PPS-oproep heeft 

beoordeeld. Volgende week vertrekken de brieven naar de mensen die zijn 

geselecteerd om een PPS-project rond buffering en watervoorraad te realiseren. 

Momenteel loopt ook de aanwerving van een droogtecoördinator, die het ruimere 

waterverhaal zal beheren. 
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De provincies zitten ook bij elkaar, zowel op niveau van de VVP, als op het niveau 

van het coördinatiecentrum ‘Integraal waterbeleid’ van Vlaanderen, waar ook de 

interactie tussen de provincies en Vlaanderen verder wordt geïntensifieerd. 

 

Repliek 

De heer Croes dankt de heer Naeyaert voor de uitvoerige uitleg en zegt bijzonder 

tevreden te zijn dat waterbeleid een zeer actueel thema is en blijft. 

 

 

Vraag nr. M/2020/25 

van mevrouw Sigrid Vandenbulcke 

 

Buck-e, het platform om je omgeving in beweging te krijgen 

 

Vraag 

 

Mevrouw Sigrid Vandenbulcke, N-VA -raadslid, zegt dat het fiets- en 

wandelbeloningssysteem Buck-e voor schoolgaande kinderen al een paar jaar 

bestaat. Het systeem registreert aan de schoolpoorten via een chip de kinderen die 

met de fiets of te voet naar school komen.  

 

Op die manier verdienen de kinderen bucks die ze bij lokale handelaars of op 

gemeentelijke activiteiten kunnen besteden. De actie wil zoveel mogelijk kinderen 

motiveren om met de fiets of te voet naar school te komen. Op die manier wordt niet 

alleen een veiliger schoolomgeving gecreëerd, maar zijn de kinderen ook meer in 

beweging. De kostprijs voor de gemeenten bedraagt ongeveer 100.000 euro. In de 

gemeente Bonheiden bijvoorbeeld steeg het aantal leerlingen dat dankzij dit initiatief 

naar school fiets of wandelt spectaculair, van 12 naar 62 %. Op een jaar tijd werden 

146.000 kilometers aan autoritten uitgespaard en werd bijna 30 ton minder CO2 

uitgestoten. 

 

In West-Vlaanderen doen Koksijde en Izegem met het project mee. Het is de 

bedoeling om de provincie en de West-Vlaamse gemeenten warm te maken voor het 

systeem. Het project verbetert de mobiliteit en de luchtkwaliteit in de 

schoolomgeving, leidt tot minder ongevallen en zet kinderen aan tot beweging. De 

provincie West-Vlaanderen zet, zoals de andere provincies, in op duurzame mobiliteit 

en neemt in dat verband al initiatieven via de schoolfietsroutekaarten om kinderen 

naar de secundaire school te loodsen. Buck-e kan alvast kinderen in de lagere school 

aanzetten om ook met de fiets of te voet naar school te gaan. 

 

Mevrouw Vandenbulcke vraagt of de provincie kan meehelpen om het systeem 

kenbaar te maken bij de West-Vlaamse gemeenten, of de provincie bereid is om 

hierbij een voortrekkersrol op te nemen en of de provincie een samenwerking met de 

lokale besturen en met de schoolgemeenschappen op poten kan zetten, ook in het 

kader van de sensibilisering. 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, zegt dat hij wat verrast is door de 

vraag. Hij zou kunnen verwijzen naar het antwoord dat hij heeft gegeven op een 

identieke vraag van provincieraadslid Rik Soens in de provincieraad van 26 

november 2019. Als van politici enige standvastigheid mag worden verwacht, dan zal 

men moeten begrijpen dat hij tussen de provincieraad van 26 november en de 

provincieraad van 5 maart niet van idee is veranderd. 

 

Toch wil hij het antwoord herhalen, al was om te vermijden dat een andere collega 

uit de raad dezelfde vraag in mei misschien opnieuw zou stellen. Het Buck-e systeem 
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is hem bekend. Provincieraadslid Soens vroeg in november of het klimaatreglement 

een dergelijk project kon ondersteunen.  

 

De heer Vanlerberghe wijst erop dat hij daar toen niet onmiddellijk positief op heeft 

geantwoord, omdat het naar zijn aanvoelen moeilijk inpasbaar was in de bepalingen 

van het door de raad goedgekeurde klimaatreglement. Hij heeft er toen ook op 

gewezen dat het initiatief, hoe waardevol ook, een aantal beperkingen inhoudt. Het is 

een eerder statisch systeem, dat met een rfid-tag aan de ingang van de 

fietsenstalling van de school wordt opgehangen en het aantal passages berekent. Het 

systeem zegt echter helemaal niets over hoe de kinderen zich voor de rest doorheen 

het verkeer bewegen. 

 

De heer Vanlerberghe zegt dat hij in november ook heeft verwezen naar een initiatief 

van een ander bedrijf, waar men met een slimme fietslamp aan de slag is gegaan. 

Dat principe is onder andere toegepast in een school in Brugge. Het voordeel van dit 

systeem is dat men, op basis van de verzamelde gegevens, op een intuïtieve manier 

van werkelijk gereden trajecten, schoolroutefietskaarten zou kunnen gaan opstellen. 

Op basis van werkelijk gedetecteerde knelpunten zou men dan ook actieprogramma’s 

kunnen uitschrijven.  

 

Ondertussen is met het bedrijf samengekomen, ook met de gouverneur en de 

administratie, en wordt bekeken of het systeem, dat een stuk meer beleidsinformatie 

kan aanleveren, naderhand kan worden uitgerold. Tegen de zomer zou men hierover 

een synthese moeten kunnen opmaken en bekijken of een combinatie van systemen 

kan worden uitgerold. Op die manier kan men zorgen voor meer verplaatsingen per 

fiets en kan men beleidsinstrumenten aanreiken aan de lokale besturen, die ervoor 

kunnen zorgen dat fietsen kan plaatsvinden in veiliger omstandigheden. 

 

Repliek 

 

Mevrouw Vandenbulcke dankt de heer Vanlerberghe om de vraag nogmaals te 

hebben beantwoord en zegt dat het er misschien inzit dat de heer Vanlerberghe, bij 

blijvend aandringen, van gedacht zal veranderen. 

 

 

*** 

 


