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PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN  
 
Vergadering van donderdag 05 maart 2020 
 
Voorzitter: de heer Christof Dejaegher 
Secretarissen: de dames Martine Vanryckeghem en Bieke Moerman en de heer Luc Vannieuwenhuyze 

*** 
 

De voorzitter opent de vergadering om 14 u 00 uur. 
 

Zijn aanwezig:   Dejaegher Christof (Raadslid), voorzitter; 
Aernoudt Wim (Raadslid), Bekaert Simon (Raadslid), Bruynooghe Arnold (raadslid), 
Coupillie Luc (Raadslid), Croes Claude (Raadslid), De Klerck Patrick (Raadslid), De Mey 
Reddy (raadslid), De Poorter Johan (Raadslid), Decleer Hilde (Raadslid), Dejaeghere 
Veerle (Raadslid), Dumarey Anthony (Raadslid), Hollevoet Justine (Raadslid), Kindt Els 
(Raadslid), Laridon Lies (Raadslid), Lodewyckx Herman (Raadslid), Moerman Bieke 
(Raadslid), Pillaert Kristof (Raadslid), Schotte Gerda (Raadslid), Soens Rik (Raadslid), 
Strobbe Ruben (Raadslid), Tavernier Maarten (Raadslid), Van Meirhaeghe Jan 
(Raadslid), Vanbrabant Martine (Raadslid), Vandenbulcke Sigrid (Raadslid), 
Vandermersch Piet (Raadslid), Vannieuwenhuyze Luc (Raadslid), Vanryckeghem Martine 

(Raadslid), Vansteenkiste Jo (raadslid), Willems Tom (Raadslid), leden; 
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, NAEYAERT Bart, VANLERBERGHE Jurgen, 
gedeputeerden 

 
Zijn verontschuldigd: Buyse Filip (raadslid), Vandenbrande Isabelle (Raadslid), leden 
 
  
 

*** 
 
OPENBAAR 
 

PLENAIRE VERGADERING - OPENBAAR 

 
Agendapunt 2 Goedkeuren van de overeenkomst houdende afspraken tussen de provincie 
West-Vlaanderen en vzw UNIE-K ingevolge de erfpacht van 23 december 2013 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 2. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, 
Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en 

Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
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- Het provinciedecreet dd. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 
(provinciaal belang omwille van bovenlokale taakbehartiging) 42 en 43§2, 12° (bevoegdheid 
provincieraad tot het stellen van daden van beschikking); 

- De akte erfpacht d.d. 23 december 2013 waarbij verschillende onroerende goederen, gelegen te 
Brugge, Hooglede, Izegem en Roeselare in erfpacht werden gegeven aan vzw UNIE-K; 

- De overeenkomst houdende regeling van afspraken tussen de Provincie West-Vlaanderen en UNIE-K 
ingevolgde de afgesloten erfpacht d.d. 23 december 2013; 

- Het feit dat de overeenkomst eindigde op 31 december 2019 doch dat de door de provincie 
aangegane financiële verbintenissen onverminderd verder moeten worden uitgevoerd; 

- De nood om de verbintenissen van beide partijen formeel te verlengen tot 31 december 2064; 
- Het ontwerp van overeenkomst houdende afspraken tussen de Provincie West-Vlaanderen en vzw 

UNIE-K ingevolge de erfpacht d.d. 23 december 2013; 

- het voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Goedkeuring wordt verleend aan de overeenkomst houdende afspraken tussen de Provincie West-
Vlaanderen en vzw UNIE-K ingevolge de erfpacht d.d. 23 december 2013. 
 
Art. 2: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit. 
 

 
*** 

 
Agendapunt 3 Verlenen van machtiging tot aankoop van gronden te Avelgem voor het 
inrichten van de oude spoorwegbedding als provinciale groene as  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 3. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, 

Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en 
Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- Het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- de beslissing van de deputatie in zitting van 25/09/2014 om een gedeelte van de bedding van het 

Guldenspoorpad in fasen aan te kopen aan de gemeente Avelgem; 
- het feit dat een eerste gedeelte werd aangekocht in 2017; 
- het feit dat door de huidige aankoop de oude spoorwegbedding kan ingericht worden als kwalitatieve 

fietsverbinding volgens de provinciale huisstijl voor de groene assen; 
- het ontwerp van akte voor de aankoop van percelen gelegen te Avelgem, 1ste afdeling, sectie A, 

perceelnummers 2534N3, 2534P3, 2534R3 en 2534S3 (voorheen delen van percelen zonder 
nummer en van percelen 2534K2 en 2534L2) met een totale oppervlakte van 652m², tegen een prijs 
van 4850,88 EUR 
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- het opmetingsplan; 
- het schattingsverslag; 
- het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1: 

Machtiging wordt verleend tot het aankopen van de percelen gelegen te Avelgem, 1ste afdeling, sectie A, 
perceelnummers 2534N3, 2534P3, 2534R3 en 2534S3, met een totale oppervlakte van 652m², tegen 
een prijs van 4850,88 EUR. 
 
Art. 2: 
Deze aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. voor het inrichten van de oude 
spoorwegbedding als groene as.  
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit 
 
 

 
*** 

 
Agendapunt 4 Verlenen van machtiging tot het aankopen van een perceel grond te Hooglede 
in functie van waterbeheersingswerken aan de Duivelsbeek  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 1ste 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 4. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, 

Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en 
Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
- het provinciedecreet d.d. 9 december 2005 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 2 

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

- de goedkeuring van de verkoopovereenkomst door de deputatie in zitting van 17 oktober 2019;  

- het feit dat door deze aankoop er waterbeheersingswerken aan de Duivelsbeek kunnen uitgevoerd 
worden; 

- het ontwerp van akte voor het aankopen van grond te Hooglede, 1ste afdeling, sectie C, 
perceelnummer 1028F met een kadastrale oppervlakte van 1ha 02a 98ca tegen een prijs van 50.000 
euro;  

- het schattingsverslag; 
- het liggingsplan; 
- het voorstel van de deputatie; 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1: 
Machtiging wordt verleend tot het aankopen van grond te Hooglede, 1ste afdeling, sectie C, 
perceelnummer 1028F met een kadastrale oppervlakte van 1ha 02a 98ca tegen een prijs van 50.000 
euro.  
 
Art. 2: 

De aankoop geschiedt om reden van openbaar nut, nl. voor het uitvoeren van waterbeheersingswerken 
aan de Duivelsbeek. 
 
Art. 3: 
De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit.  
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 5 Goedkeuren van de wijzigingen van de diverse belastingverordeningen voor 
2020 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 5. 
 

Het besluit wordt aangenomen met 30 ja-stemmen bij 4 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, 
Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Van Meirhaeghe, Vandenbulcke, Vandermersch, 
Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 
 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Vanbrant, Bruynooghe, De Mey en Vansteenkiste. 
 

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

-het provinciedecreet, inzonderheid artikel 2 (provinciaal belang omwille van bovenlokale 

takenbehartiging), artikel 42 §2 en §3 (bepalen van het beleid van de provincie), artikel 43 §2, 15° 

(bevoegdheid provincieraad) en de artikelen 180 tot en met 181 (bekendmaking); 

-artikel 90,2° van het provinciedecreet; 

-de artikelen 41, 162 en 170 van de gecoördineerde grondwet;  

-de wet van 9 juli 1982 tot vervanging van artikel 16 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot 

hervorming der instellingen; 

-de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, zoals gewijzigd bij de 

bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonderheid op artikel 7; 

-het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van 

provincie- en gemeentebelastingen, inzonderheid artikel 11; 

- artikel 29 van het programmadecreet bij de begroting van 2020 van 20 december 2019, waarbij het 

artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de 

geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen wordt vervangen; 

- de belastingverordening inzake de algemene provinciebelasting voor 2020, waarbij artikel 12 van deze 

verordening verwijst naar artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen; 
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- de belastingverordening inzake de provinciebelasting op bedrijven voor 2020, waarbij artikel 18 van deze 

verordening verwijst naar artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen; 

- de belastingverordening inzake de provinciebelasting op tweede verblijven voor 2020, waarbij artikel 13 

van deze verordening verwijst naar artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, 

de invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen; 

- de belastingverordening inzake de provinciebelasting op jachtverloven voor 2020, waarbij artikel 10 van 

deze verordening verwijst naar artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 

invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen; 

- het voorstel van de deputatie; 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1:  

 

Artikel 12 van de belastingverordening inzake de algemene provinciebelasting voor 2020 wordt vervangen 

door wat volgt: 

 
“Art. 12 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen zijn van overeenkomstige 
toepassing op de provinciebelastingen: 
1° de bepalingen van titel VII, hoofdstuk 1, 3, 4, 6, 7 en 8, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, voor zover deze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen; 

2° het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale 
schuldvorderingen van 13 april 2019, met uitzondering van artikel 43 tot en met 48.” 
  
Art. 2: 
 
Artikel 18 van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op bedrijven voor 2020 wordt 
vervangen door wat volgt: 
 
“Art. 18 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen zijn van overeenkomstige 
toepassing op de provinciebelastingen: 
1° de bepalingen van titel VII, hoofdstuk 1, 3, 4, 6, 7 en 8, van het Wetboek van de 

inkomstenbelastingen 1992, voor zover deze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen; 
2° het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale 
schuldvorderingen van 13 april 2019, met uitzondering van artikel 43 tot en met 48.” 
 
Art. 3:  
 
Artikel 13 van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op tweede verblijven voor 2020 
wordt vervangen door wat volgt: 
 
“Art. 13 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen zijn van overeenkomstige 
toepassing op de provinciebelastingen: 

1° de bepalingen van titel VII, hoofdstuk 1, 3, 4, 6, 7 en 8, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, voor zover deze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen; 
2° het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale 
schuldvorderingen van 13 april 2019, met uitzondering van artikel 43 tot en met 48.” 

Art. 4: 

 
Artikel 10 van de belastingverordening inzake de provinciebelasting op jachtverloven voor 2020 wordt 
vervangen door wat volgt: 

 
“Art. 10 - Overeenkomstig artikel 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de 
invordering en de geschillenprocedure van provincie-en gemeentebelastingen zijn van overeenkomstige 
toepassing op de provinciebelastingen: 
1° de bepalingen van titel VII, hoofdstuk 1, 3, 4, 6, 7 en 8, van het Wetboek van de 
inkomstenbelastingen 1992, voor zover deze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen; 

2° het Wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale 
schuldvorderingen van 13 april 2019, met uitzondering van artikel 43 tot en met 48.” 

*** 



 

Zittingsverslag en Ontwerpnotulen provincieraad West-Vlaanderen dd. 05/03/2020 

 

 
Agendapunt 6 Aktenemen van de overeenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen en de 
Kruispuntbank Sociale Zekerheid 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 

 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 6. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen bij 1 onthouding. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck,  
De Poorter, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, 

Laridon, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, 
Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en 
Willems. 
 
Het volgende raadslid onthoudt zich: 
de heer Lodewyckx. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

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

overwegingen: 

- het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid de artikelen 2 (provinciaal belang omwille van 

bovenlokale taakbehartiging) en 42§2 (bepalen van het beleid van de provincie); 

- het reglement inzake de algemene provinciebelasting, goedgekeurd in de provincieraad van 5 

december 2019; 

- artikel 5 van bovenvermeld reglement dat enerzijds een volledige vrijstelling invoert voor die gezinnen 

waarvan de referentiepersoon recht heeft op maatschappelijke integratie (leefloon) en anderzijds een 

verminderd tarief invoert van 18,00 euro voor alleenstaanden en 33,00 euro voor gezinnen bestaande uit 

twee of meer personen, waarvan een gezinslid geniet van de voorkeurtarieven inzake de verzekering 

voor geneeskundige verzorging; 

- de overeenkomst afgesloten door de Deputatie met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid met het 

oog op de automatische toepassing van dit voordeel door de provincie; 

- het verzoek van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid om deze overeenkomst ter kennisgeving 

voor te leggen aan de leden van de provincieraad; 

- het voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT: 

 

 

Enig artikel :  

 

De provincieraad van West-Vlaanderen neemt akte van de overeenkomst gesloten door de deputatie in 

zitting van 6 februari 2020. 

 

 

 

 

*** 
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Agendapunt 7 Goedkeuren van de intentieverklaring tot oprichting van het Comité van de 
Kanaalzone aan de Noordzee 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 2de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 

De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter N-VA, deelt mee dat zij als fractie er voor staan dat die Brexit 
van nabijheid in alle facetten wordt opgevolgd. Toch vinden zij dat het voorliggend punt de zoveelste 
praatbarak zal worden. Eigenlijk staat daarin niets concreet. We weten niet wie er hierin zal zetelen. We 
weten uiteraard niet of de oppositie hierin zal vertegenwoordigd worden. Wij vragen nu al maanden om 
concrete zaken, concrete maatregelen rond de Brexit. We werden bij mondelinge vragen en bij 
allerhande tussenkomsten om de oren geslagen met de woorden taskforces en andere zware termen 
maar tot op vandaag hebben we concreets nog niet te veel in handen. Hier vrezen we dat we iets uit de 
grond zullen stampen of in dit geval uit het water laten komen om er vervolgens niets meer van te 
horen. Als je kijkt wat er al bestaat, vraagt hij zich echt af of er nog nood is aan een nieuwe constellatie 
om de Brexit te gaan bespreken, om ons te wapenen tegen de Brexit. Er zijn al bilaterale 
samenwerkingsovereenkomsten, grensoverschrijdende platformen, Europese programma’s enz. om al 
deze redenen en vooral de reden van onduidelijkheid. We tekenen niet graag een blanco cheque. Daarom 

gaan we het een kans geven maar het niet goedkeuren en ons onthouden op dit punt.  
 
 
De heer Jean de Bethune, gedeputeerde, antwoordt eerst de feitelijke vragen. Wat is in godsnaam het 
verschil tussen wat we nu doen en wat er al bestaat. Het verschil is precies dat men hier een vergadering 
zal organiseren waar dat er 7 uitvoerende mandatarissen gaan samenkomen op een informele manier 
zonder administratie, heel concreet om te kijken op welke uitvoerende maatregelen we kunnen inzetten.  
Wie zetelt er in het verhaal? Een vice-president van Pas de Calais, één van de Nord, een deputé van 
Zeeland, een deputé van Oost- en West-Vlaanderen en een vertegenwoordiger van de uitvoerend comité 
conté cancel, aangevuld met een waarnemende kabinetsmedewerker van de voorzitter van de Region de 
France. Het is een uitvoerend comité die zal samenkomen om zich te buigen over concrete acties die 
kunnen worden gevoerd.  

Het is helemaal niet de bedoeling om hetzelfde te doen, het is een kleine vergadering van uitvoerende 
mandatarissen die zich zal buigen over concrete dossiers. Dit is maar mogelijk geweest dankzij de Brexit. 
Indien er geen Brexit was geweest, was dit niet gebeurd. Men is meer en meer overtuigd om samen te 
zitten en te kijken waar de nood het hoogst is. Welke maatregelen kan men nemen? Er zijn nog geen 
concrete resultaten. Het is volgende week dinsdag dat dit comité voor de eerste keer bijeenkomt.  
Vanaf volgende maand zal hij kunnen informeren als men dit wenst, hoe het concreet in zijn werk gaat. 
 
Hij stelt vast dat er geen enkele hogere overheid iets doet in het Brexit verhaal. Hij ziet niet veel 
resultaat. Hij is vragende partij om meer steun en info te krijgen. 
 
Wat gaan we doen in het kader van de Brexit?  

We hebben een dossier ingediend. Men wacht op de goedkeuring door het agentschap van ondernemen  
waarbij men drie heel concrete acties voorop kan stellen. We willen hiervoor een budget van 200 miljoen 
vrij maken. Het gaat over drie zaken.  
 
Het gaat over de verderzetting van de sensibilisatie die absoluut noodzakelijk is van onze industriële 
KMO’s die vandaag nog onvoldoende bewust zijn van de risico’s die ze lopen in het geval van een 
nooddeal.  
Ten tweede gaat het over de verkenning van nieuwe markten in samenwerking met Flanders Investment 
& Trade. Daarrond zijn de akkoorden gesloten. Het fit is partner in het dossier dat we indiende. Last but 
nog least, we willen meer kansen geven aan buitenlandse bedrijven om zich in West-Vlaanderen te 
vestigen in die context. In dat verband hebben we samen met de provinciale ontwikkelingsmaatschappij 
met steun van de provincie een participatie genomen in de Lian-group die investeert in Zeebrugge. Het 

gaat dus niet over grote discours maar het gaat over zeer concrete maatregelen die in de komende 
periode moet ondernomen worden. Spijtig genoeg noch van de Europese commissie noch van andere 
gaat het vooruit op dat terrein op dit ogenblik.  
 
Ten derde, wat is het doel van het verhaal? We moeten een drietrapsraket organiseren. Hij geeft dit 
reeds toegelicht in de raad van het bestuur van de POM waar ook uw fractie vertegenwoordigd is.  
In de toekomst zouden we moeten kunnen interegmiddelen inzetten.  
Hoe kunnen we grensoverschrijdend onze krachten bundelen om druk uit te oefenen aan de Europese 
regiocommissie, zodoende dat de meest geimpakteerde regio’s om meer financiële middelen te krijgen.  
Hoe kunnen we proberen meer middelen naar West-Vlaanderen te trekken?  
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Heel de optie die we willen proberen te bewerkstellen, is een soort frontsvorming. Het is geen agressief 
front. Dit gaat de verkeerde richting uit zodat we niet in een situatie komen zoals Belgisch Limburg die 
vandaag het geluk heeft.  Laat men preventief werken, we zien die risico’s op ons afkomen, we zorgen 
dat we de nodige middelen krijgen zodat men goed voorbereid is. In Brussel heeft men dit nog niet 
verstaan.  Misschien zal dit lukken dankzij u.  
 
De heer Simon Bekaert, fractievoorzitter sp-a,onthoudt de uitspraak dat niemand iets doet, noch de 
Europese commissie, noch het federale niveau,  

De heer gedeputeerde corrigeert deze uitspraak met onvoldoende. Hij ziet geen resultaten.  
Hij weet wel dat de MR strak te touwtjes in handen heeft en een weinig westvlaams reflex heeft.  
 
Vanuit de provincieraad kan men ook een oproep doen aan het Vlaamse en regionale niveau om er meer 
vaart achter te steken. 
 
De heer Kristof Pillaert, fractievoorzitter NV-A, hoopt dat hij ongelijk krijgt en de gedeputeerde gelijk 
krijgt. Hij hoopt dat er iets zal gebeuren. Er gebeurt wel iets in Vlaanderen. Laat ons hopen dat het wel 
zo is want wij zullen het hardst getroffen wordt.  
 
De gedeputeerde deelt mee dat de mensen al twee jaar de tijd gehad om de situatie in te schatten. 
Vandaag zijn we nog een stukje aan het ter plaatse trappelen. Er gebeurt onvoldoende als hij hiermee de 

zaak kan corrigeren.  
 
Wat moet er nu gebeuren? 
In eerste instantie aan West-Vlaamse zijde over de partijen heen, over de werknemers, werkgevers, over 
deze problematieken heen, dat men uiteindelijk in deze provincie eens een vuist zal maken en zeggen 
kijk, dit is nu wel degelijk een situatie waar men het meest geïmpakteerd zijn. Wij vragen nu even die 
Vlaamse en Federale solidariteit om te voorkomen dat dit er komt. Het is een operatie die moet gebeuren 
over de partijen heen en onze ambitie is om meteen ook de lat wat hoger te leggen en te kijken in welke 
mate onze buren, over de grens heen mee kunnen mobiliseren in deze operatie. Dit moeten we in de 
komende maanden samendoen. Hij hoopt op preventieve acties te kunnen opzetten die erger zullen 
voorkomen. Dat is onze ambitie.  
 

De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 7. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 24 ja-stemmen bij 10 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, Dumarey, 
Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Schotte, Soens, Strobbe, 
Tavernier, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem en Willems. 
 

De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, Vandenbulcke, De Poorter, Van Meirhaeghe, Coupillie, 
Bruynooghe, De Mey, Vanbrabant en Vansteenkiste. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

- het provinciedecreet van 9 december 2005, inzonderheid de artikel 2, §2 (provinciaal belang 
omwille van bovenlokale taakbehartiging) 

- de vaststelling dat de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie een 

aanzienlijke impact zal hebben op de open economieën in de gebieden grenzend aan de 
Kanaalzone van de Noordzee, 

- overwegend dat een versterkte grensoverschrijdende samenwerking tussen de gebieden 
grenzend aan de Kanaalzone van de Noordzee een reële kans biedt nieuwe mogelijkheden te 
creëren voor onze inwoners, bedrijven en lokale partners, 

- het voorstel van de deputatie 
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BESLUIT: 
 
Enig artikel 
 
De Intentieverklaring tot oprichting van het Comité van de Kanaalzone aan de Noordzee wordt 
goedgekeurd. 
 
 

 
*** 

 
Agendapunt 8 Goedkeuren van de vervanging van de leden in de provinciale commissie voor 
ruimtelijke ordening (PROCORO)  
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
GEHEIME STEMMING 
 
De raad gaat over tot de geheime elektronische stemming over het besluit van agendapunt 8. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
 

De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 
- het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 57 (medebewind) 
- Gelet op het besluit van de provincieraad dd. 20 juni 2020 houdende de samenstelling van de 
PROCORO; 
- Gelet op de ingediende voordracht zoals vermeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 
2009 (en latere wijzigingen), in het bijzonder hoofdstuk 3 , afdeling 2, artikel 3.1.2. m.b.t. de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening: 

 Vier leden, gekozen uit een dubbeltal deskundigen inzake ruimtelijke ordening van het 

provinciebestuur, voorgedragen door de deputatie; 
 

Als vervanging van het plaatsvervangend lid Frank De Baere: 
in eerste orde: Marijke Malfait 
in tweede orde: Sacha Debusschere 

 
 

 Voordracht van nieuwe kandidaten gekozen uit een dubbeltal deskundigen inzake ruimtelijke 
ordening voorgedragen door de deputatie uit de diensten op provinciaal niveau voor economie, 
toerisme en recreatie, huisvesting, infrastructuur, landbouw, leefmilieu en onroerend erfgoed; 

Landbouw 
Als vervanging van het plaatsvervangend lid Jan Van Winghem: 

in eerste orde: Bart Laridon 
in tweede orde: Lode Tanghe 
 
 

- Gelet op het provinciedecreet, inzonderheid artikel 193, §2 (ten hoogste twee derde van de leden van 
de hier bedoelde raden en overlegstructuren is van hetzelfde geslacht);  
- Het voorstel van de deputatie; 
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BESLUIT : 
 
Enig Artikel: 
 
Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (en latere wijzigingen), in het 
bijzonder hoofdstuk 3 , afdeling 2, artikel 3.1.2. m.b.t. de provinciale commissie voor ruimtelijke 
ordening en het provinciedecreet inzonderheid artikel 193 §2, benoemd de provincieraad volgende leden: 
 

 Als plaatsvervangend lid voorgedragen door de deputatie: Marijke Malfait 
 Als plaatsvervangend lid voorgedragen door de deputatie uit de dienst landbouw: Bart Laridon 

 
*** 

 
Agendapunt 9 Goedkeuren van de bijvoegselbrief van 20 december 2018 aan het 
groepsverzekeringsreglement 2de pijler, de bijvoegselbrief van 28 december 2018 aan de 
beheersovereenkomst inzake de aanvullende pensioentoezegging 2de pijler en de 
actualisering van de pensioenovereenkomst 1ste pijler 
 
 
Dit agendapunt wordt verdaagd naar latere datum.  

 
 
 
 
 

*** 
 

Agendapunt 10 Goedkeuren van de wijziging van de statuten van het autonoom 
provinciebedrijf Westtoer 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 10. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 

De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, 
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 
Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe,Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

- het provinciedecreet, zoals o.m. gewijzigd door het decreet van 6 juli 2018, inzonderheid de artikelen 
225 t.e.m. 237 (het autonoom provinciebedrijf); 
- het besluit van de provincieraad van 30 maart 2000 tot oprichting van een autonoom provinciebedrijf 
Westtoer; 
- de vaststelling van de statuten van Westtoer door de provincieraad in vergadering van 30 maart 2000 
en de latere wijzigingen aan deze statuten in vergaderingen van de provincieraad van 26 april 2001, 27 
juni 2002, 27 mei 2004, 25 oktober 2012 en 28 februari 2019; 
- de wenselijkheid om bestaande autonome provinciebedrijven, die niet voldoen aan de bepalingen van 
het provinciedecreet bij provincieraadsbeslissing in overeenstemming te brengen met de bepalingen van 
het provinciedecreet; 
- het voorstel van de raad van bestuur van Westtoer apb dd. 21 januari 2020 tot aanpassing van de 

statuten; 
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- het voorstel van de deputatie; 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1:  
De provincieraad machtigt de raad van bestuur van Westtoer apb om de wijzigingen in de statuten, zoals 
in bijlage gevoegd, met ingang van 1 januari 2020 aan te nemen. 

 
Art. 2:  
De provincieraad keurt de gecoördineerde statuten van Westtoer apb, zoals in bijlage gevoegd, goed. 
 
Art. 3: 
De statutenwijziging en de gecoördineerde statuten worden gepubliceerd op een webtoepassing van de 
provincie overeenkomstig artikel 227 van het provinciedecreet. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 11 Goedkeuren van het PRUP Blekerijbeek – Ichtegem 

 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
De heer Wim Aernoudt, NVA- Raadslid, deelt mee dat het logisch is dat agendapunten 11 en 12 samen 

behandeld worden. Dit is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hij wil reeds meegeven dat ze dit voorstel 

van definitieve vaststelling van dit PRUP absoluut willen goedkeuren. Ze denken dat dit inderdaad nodig 

is dat daar een oplossing wordt geboden aan de nood die daar heerst. Hij denkt dat de techniciteit van 

het dossier om het water op te vangen voor Ichtegem zeker goed is. Hij wil nog eens terugkomen op de 

bespreking in de commissie nl. over het budget. Hij zou willen dat er gestreefd wordt de prijs op het 

juiste niveau te gaan houden maar tegelijkertijd dat het dossier niet te lang duurt.  

Mevrouw Sabien lahaye – Battheu, gedeputeerde, deelt mee dat er in de commissie hierover werd 

gesproken. Er wordt gegaan voor een overeenkomst, voor het slagen van de onderhandelingen. De prijs 

op de juiste hoogte houden, daar ben ik u met gezel.  

Vandaag is het belangrijk om het PRUP goed te keuren. Ze heeft heel veel vertrouwen in de mensen van 

de dienst COOP om de onderhandelingen zorgvuldig te voeren. Als provincie zijn we nog nooit 

overgegaan tot een gerechtelijke onteigening maar we volgen het verder op.  

De heer Maarten Tavernier Groen- Raadslid, de laatste zin sluit naadloos aan bij zijn tussenkomst. Het is 

al van bij de voorlopige vaststelling dat hij de aandacht vroeg voor een goeie communicatie met de 

betrokken eigenaar. Hij hoopt dat het agendapunt 12 overbodig zal worden en dat men nooit tot 

definitieve onteigening moet overgaan.  

 
De voorzitter sluit de bespreking. 

 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 11. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, 
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 
Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 

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

 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 42 (medebewind); 
 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 en 

2.2.12, 2.4.3, 2.4.4; 
 het besluit van de provincieraad van 29 november 2001 houdende de definitieve vaststelling van 

het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV); 
 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het PRS-WV van 6 maart 2002; 
 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het addendum op het ruimtelijk structuurplan 

voor de provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) van 11 februari 2014; 
 het besluit van de provincieraad van 26 september 2019 houdende de definitieve vaststelling van de 

tweede partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan voor de provincie West-Vlaanderen; 
 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van de tweede partiële herziening van het ruimtelijk 

structuurplan voor de provincie West-Vlaanderen van 20 januari 2020; 
 de beslissing van de deputatie van 22/12/2016 tot opmaak van het provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan (PRUP) GOG Blekerijbeek (Ichtegem) met bijhorend onteigeningsplan ; 
 het vooroverleg over het voorontwerp PRUP GOG Blekerijbeek (Ichtegem) conform de VCRO, 

inzonderheid artikel 2.2.9; 
 het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en 

administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en latere 
wijzigingen; 

 de goedkeuring door de deputatie van de start- en procesnota PRUP gecontroleerd 
overstromingsgebied Blekerijbeek (Ichtegem) met bijohrend onteigeningsplan op 28/09/2017 ten 

behoeve van de publieke raadpleging; 
 de publieke raadpleging over de start- en procesnota van het PRUP gecontroleerd 

overstromingsgebied Blekerijbeek (Ichtegem) met bijhorend onteigeningsplan van 16/10/2017 tot 
en met 15/12/2017; 

 de goedkeuring door de deputatie van het voorontwerp PRUP GOG Blekerijbeek (Ichtegem) met 
bijhorend onteigeningsplan op 4/10/2018 ten behoeve van de plenaire vergadering; 

 het advies van de PROCORO van de provincie West-Vlaanderen over het voorontwerp PRUP GOG 
Blekerijbeek (Ichtegem), uitgebracht in zitting van 8/11/2018; 

 het verslag van en de adviezen op de plenaire vergadering van 19/11/2018 over het voorontwerp 
PRUP GOG Blekerijbeek (Ichtegem) en de daaruit volgende aanpassingen; 

 de scopingnota waarin bevestigd werd door de diensten, bevoegd voor milieueffectrapportage en 

veiligheidsrapportage, dat een milieueffectenrapport en een ruimtelijk veiligheidsrapport niet moet 
worden opgemaakt; 

 de goedkeuring door de deputatie van het ontwerp GOG Blekerijbeek (Ichtegem) op 23/05/2019; 

 de voorlopige vaststelling door de provincieraad van het ontwerp PRUP GOG Blekerijbeek ( 
Ichtegem) op 20/06/2019; 

 het openbaar onderzoek over het ontwerp PRUP GOG Blekerijbeek (Ichtegem) van 12/08/2019 tot 
en met 11/10/2019; 

 de behandeling van de adviezen, bezwaren en opmerkingen door en het advies van de PROCORO, 

gedaan in zitting van 5/12/2019; 

 de motiveringsnota van de deputatie naar aanleiding van de behandeling van de adviezen, 
bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek; 

 de goedkeuring door de deputatie van het PRUP GOG Blekerijbeek (Ichtegem) op 06/02/2019;  

 het voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT: 

Enig artikel. De provincieraad van West-Vlaanderen stelt het PRUP GOG Blekerijbeek (Ichtegem)  

definitief vast, hier als bijlage toegevoegd. 

 
 

*** 
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Agendapunt 12 Goedkeuren van het onteigeningsplan PRUP Blekerijbeek – Ichtegem 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Dit werd samen besproken met agendapunt 11. 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 12. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, 
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 
Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 

Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN  
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 

 het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 42 (medebewind); 
 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 en 

2.2.12 , 2.4.3 ,2.4.4; 
 het Vlaams decreet betreffende onteigening voor het algemeen nut (24/02/2017), en latere 

wijzigingen; 
 het besluit van de Vlaamse Regering van 27/10/2017 tot uitvoering van het Vlaams 

Onteigeningsdecreet van 24/02/2017; 
 het decreet van 18/07/2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15/06/2018; 

 het besluit van de provincieraad van 29 november 2001 houdende de definitieve vaststelling van het 
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV); 

 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het PRS-WV van 6 maart 2002; 
 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het addendum op het ruimtelijk structuurplan 

voor de provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) van 11 februari 2014; 
 het besluit van de provincieraad van 26 september 2019 houdende de definitieve vaststelling van de 

tweede partiële herziening van het ruimtelijk structuurplan voor de provincie West-Vlaanderen; 
 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van de tweede partiële herziening van het ruimtelijk 

structuurplan voor de provincie West-Vlaanderen van 20 januari 2020; 
 de beslissing van de deputatie van 22/12/2016 tot opmaak van het provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan (PRUP) GOG Blekerijbeek (Ichtegem) met bijhorend onteigeningsplan;  
 het vooroverleg over het voorontwerp PRUP gecontroleerd overstromingsgebied Blekerijbeek 

(Ichtegem) conform de VCRO, inzonderheid artikel 2.2.9; 
 de goedkeuring door de deputatie van de start- en procesnota PRUP gecontroleerd 

overstromingsgebied Blekerijbeek (Ichtegem) met bijhorend onteigeningsplan op 28/09/2017 ten 
behoeve van de publieke raadpleging; 

 de publieke raadpleging over de start – en procesnota van het PRUP gecontroleerd 
overstromingsgebied Blekerijbeek (Ichtegem) met bijhorend onteigeningsplan van 16/10/2017 tot en 
met 15/12/2017 

 de goedkeuring door de deputatie van het voorontwerp PRUP gecontroleerd overstromingsgebied 
Blekerijbeek (Ichtegem) met bijhorend onteigeningsplan op 04/10/2018 ten behoeve van de plenaire 
vergadering; 

 het verslag van en de adviezen op de plenaire vergadering van 19/11/2018 over het voorontwerp 
PRUP gecontroleerd overstromingsgebied Blekerijbeek (Ichtegem) met bijhorend onteigeningsplan  en 

de daaruit volgende aanpassingen; 
 de goedkeuring door de deputatie van het voorlopig onteigeningsbesluit (met als bijlagen een 

onteigeningsplan en een projectnota) horende bij het ontwerp PRUP gecontroleerd 
overstromingsgebied Blekerijbeek (Ichtegem) op 23/05/2019; 

 het besluit van de provincieraad houdende een voorlopig onteigeningsbesluit, horende bij het 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Blekerijbeek 
(Ichtegem) op 20/06/2019; 
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 het openbaar onderzoek over het voorlopig onteigeningsbesluit, horende bij het provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Blekerijbeek (Ichtegem) van 12/08/2019 
tot en met 11/10/2019; 

 de behandeling van de adviezen, bezwaren en opmerkingen, in het kader van het openbaar 
onderzoek, door de PROCORO en hun advies, gedaan in zitting van 5/12/2019; 

 het verslag van de deputatie naar aanleiding van de behandeling van de adviezen, bezwaren en 
opmerkingen van het openbaar onderzoek; 

 de goedkeuring door de deputatie van het definitief onteigeningsbesluit, horende bij het provinciaal 

ruimtelijk uitvoeringsplan gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) Blekerijbeek (Ichtegem) op 
06/02/2019;  

 het feit dat de Provincie West-Vlaanderen de delen van percelen gelegen te Ichtegem, afdeling 1, 
sectie B, nrs. 0081A, 0125C2, 0130A, 0486C, 0489A2, 0489B2, 0493B3, 0493G3, 0554C, 0556A en 

0557L wenst te verwerven om reden van algemeen nut, meer bepaald voor de realisatie van een 
gecontroleerd overstromingsgebied Blekerijbeek dat een oplossing moet bieden aan de wateroverlast 
in het centrum van Ichtegem;  

 het feit dat de aanleg van een debietbegrenzer en een bypass ter hoogte van de Mexicostraat naar 
de Magere Weiden, ongeveer 15 jaar geleden, zeer nuttig was, maar het water onvoldoende kan 
gebufferd worden vóór het centrum om het doorstromen, over de overwelfde beek heen, naar het 
centrum te voorkomen; dat een versnelde waterafvoer doorheen het centrum moeilijk realiseerbaar 
is en eigenlijk onverantwoord omdat er ook reeds afwaarts, op de Blekerijbeek en Moerdijkbeek 
wateroverlast optreedt; dat de realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied, dit door de 
aanleg van een berm opwaarts het centrum waardoor het overtollige water vóór het dorpscentrum 
wordt vastgehouden en het vertraagd door de overwelfde Blekerijbeek en via de bypass rond het 
centrum kan lopen dan ook de enige oplossing is voor de wateroverlast; 

 het feit dat tot op heden geen overeenkomst kon worden bereikt met alle eigenaars van de gronden; 
 de noodzaak tot het voeren van de onteigeningsprocedure met betrekking tot de voormelde goederen 

om het voormelde doel van algemeen nut te verwezenlijken wegens het ontbreken van een minnelijke 
regeling;  

 het feit dat de provincie zal optreden als onteigenende instantie; 
 het onteigeningsplan; 
 de projectnota; 
 het voorstel van de deputatie; 

 

BESLUIT: 

Artikel 1. Het onteigeningsplan, horende bij het ontwerp PRUP gecontroleerd overstromingsgebied 
Blekerijbeek (Ichtegem) wordt definitief goedgekeurd.  
De voorgenomen onteigening betreft de delen van percelen gelegen te Ichtegem, afdeling 1, sectie B, 
nrs. 0081A, 0125C2, 0130A, 0486C, 0489A2, 0489B2, 0493B3, 0493G3, 0554C, 0556A, 0557L. 
Het onteigeningsplan wordt als bijlage bij onderhavig besluit gevoegd.  

Art. 2. 

De projectnota wordt definitief goedgekeurd. De projectnota wordt als bijlage bij onderhavig besluit 
gevoegd. 

Art. 3. 

Goedkeuring wordt gehecht aan de motivatie ter verantwoording van het algemeen nut en van de 
noodzaak van de onteigening. 

- Het algemeen nut 
De onteigening heeft als doel een oplossing te bieden aan de wateroverlast in het centrum van 
Ichtegem door de realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied. 
De Provincie werd door het decreet van 18/07/2003 betreffende het integraal waterbeleid door 
het Vlaams Gewest belast met diverse taken van openbaar nut, onder meer het terugdringen 
van overstromingsrisico’s (art. 7, 6°) en werd hierbij ook gemachtigd tot onteigening over te 

gaan (art. 11). De realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied is een maatregel om de 
doelstelling “terugdringen van overstromingsricico’s” van het integraal waterbeleid te 
verwezenlijkingen. 
Door de Provincie werd voor deze realisatie een provinciaal ruimtelijk uitvoeringplan opgemaakt 
dat kadert in de bevoegdheid van de Provincie omtrent het beheer van de provinciale 
waterlopen. Met de opmaak van het RUP wordt de mogelijkheid gecreëerd om een gecontroleerd 
overstromingsgebied (GOG) planologisch te verankeren. Door aan dit RUP instrumenten voor 
realisatie te koppelen kan de realisatie van het GOG onverminderd plaatsvinden. 
 

- De noodzaak 
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De realisatie van een gecontroleerd overstromingsgebied, dit door de aanleg van een berm 
opwaarts het centrum waardoor het overtollige water vóór het dorpscentrum wordt 
vastgehouden en het vertraagd door de overwelfde Blekerijbeek en via de bypass rond het 
centrum kan lopen is de enige oplossing voor de wateroverlast. 
Andere, reeds getroffen maatregelen, zoals de aanleg van een debietbegrenzer en een bypass 
ter hoogte van de Mexicostraat naar de Magere Weiden, ongeveer 15 jaar geleden, waren zeer 
nuttig maar onvoldoende om het water te bufferen vóór het centrum om het doorstromen, over 
de overwelfde beek heen, naar het centrum te voorkomen. 

Een versnelde waterafvoer doorheen het centrum is moeilijk realiseerbaar en eigenlijk 
onverantwoord omdat er ook reeds afwaarts, op de Blekerijbeek en Moerdijkbeek wateroverlast 
optreedt. 
De te realiseren werken worden nader beschreven in de projectnota. 
In de mate van het mogelijke wordt geprobeerd om zoveel mogelijk percelen in de minne te 
verwerven. Enkel de percelen die absoluut noodzakelijk zijn voor de aanleg van het 
gecontroleerd overstromingsgebied zullen worden onteigend indien geen overeenkomst met de 
eigenaars kan worden bereikt.  
 

Art. 4. 

Het verslag van het openbaar onderzoek wordt definitief goedgekeurd. Het verslag wordt als bijlage bij 
onderhavig besluit gevoegd. 

Art. 5. 
De onteigening is gegrond op: 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, inzonderheid artikel 2.4.3. dat bepaalt dat elke verwerving van 
onroerende goederen, vereist voor de verwezenlijking van de ruimtelijke uitvoeringsplannen door 

onteigening ten algemenen nutte tot stand kan worden gebracht 

Het decreet van 18/07/2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018,  
inzonderheid het artikel 1.3.3.1.1. dat het Vlaamse Gewest, de provincies en de gemeenten machtigt over 
te gaan tot onteigening voor de verwerving van onroerende goederen vereist om de artikel 1.2.2 van het 
decreet genoemde doelstellingen van het integraal waterbeleid te verwezenlijken; namelijk voor het 
terugdringen van overstromingsrisico’s door zoveel mogelijk ruimte te bieden aan water (art. 1.2.2. 6° c)  

Art. 6. 

De onteigenende instantie voor de te verwerven innemingen is de Provincie West-Vlaanderen. 

Art. 7. 

De deputatie wordt belast met de verdere uitvoering van dit besluit en wordt gemachtigd om alle 
formaliteiten te vervullen en alle rechtshandelingen te stellen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. 

 
*** 

 
Agendapunt 13 Goedkeuren van het PRUP De Horizon-Bredene 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 3de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking.  
De heer Wim Aernoudt, N-VA-raadslid, wil nog even de terechte opmerking van collega mevrouw Schotte  
herhalen. Het moet duidelijk zijn of het om een voorlopige of definitieve vaststelling gaat. Dit is 
belangrijk zodat we niet in verwarring vallen. Hij is ook ongelukkig hoe dit dossier aan de raad wordt 

voorgelegd.  
 
De voorzitter van de commissie wees er op in zijn inleiding dat het dossier mooi geschetst is. Dit klopt 
niet. Er ligt hier een startnota voor. Men zou kunnen denken dit is de start van dit dossier maar dat is 
niet zo. Er was reeds een startnota in de vorige legislatuur. Deze vorige startnota deed heel wat stof 
doen opwaaien. Deze werd naar de prullenbak verwezen en vervangen door een nieuwe.  
We zijn vertegenwoordigers van de bevolking. Van de bevolking in Bredene is die voorgeschiedenis 
allerminst vergeten. Als wij correct die mensen gaan voorlichten, moeten wij als raadsleden die 
voorgeschiedenis wel kennen. Dat is misschien niet zo evident. De vorige startnota is voorgelegd aan de 
bevolking te Bredene in 2018. Dat wekte nogal wat commotie, vooral het gebouw op de hoek van de 
Klemskerkestraat en de Kapelstraat kon op heel veel weerstand rekenen.  
Er is in het plan een aansluiting. We stellen ons vragen rond of het niet faciliteerbaar kan zijn om de 

uitbating op latere datum met eventueel veel meer vrijheid en vrijheidsgraden met eventuele bv. bij het 
organiseren van evenementen.  
Dan is er nog de afsluitende fase nl. de natuurimpact, men stelt voor het kappen van bomen tot een 
minimum te beperken.  
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Mevrouw Schotte, fractievoorzitter Groen, heeft een aantal vragen gesteld in de commissie. Men heeft 
gezegd dat dit zou opgenomen worden in de voorwaarden. Ze heeft een bijkomende vraag: zal het 
natuurgebied gecompenseerd worden? 
Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, begrijpt dat de heer Wim Aernoudt niet zo gelukkig is 
met de wijze van toelichting omdat er een stuk zou weggelaten zijn. Ze ziet hier toch een hele historiek 
van het dossier, het verwijst naar de eerste startnota. Ze denkt dat men toch zijn best heeft gedaan om 
volledig te zijn. Misschien moest dit nog duidelijker uitgelegd worden. Toch vindt ze dit tamelijk volledig. 

In de tweede plaats wil zij benadrukken dat wat hier voorligt het de voorlopige vaststelling is. Daarna is 
het openbaar onderzoek. Dan is het aan ons om hiermee rekening te houden. 
We zitten nog maar in de fase van de voorlopige vaststelling. Het openbaar onderzoek komt dan later, 
daarna komt nog het Procoro… we zijn nog lang niet aan het einde van de rit. Op dit moment kan ze nog 
lang niet alle antwoorden geven. 
Mevrouw Schotte verwijst naar de zaal waar men in de diepte zal worden gegraven. Dit wordt 
meegenomen in de voorschriften. De vraag naar compensatie zal moeten worden opgevraagd, ze heeft 
nog geen informatie hieromtrent. In elk geval is het zo dat wat hier gebeurt nl.  een jeugdverblijf is die 
vele jaren bestaat, de provincie heeft al lang het voornemen dit te regelen met rekening te houden met 
de natuur. 
Mevrouw Schotte heeft het verslag gelezen van de Procoro, het zou worden gecompenseerd te Koksijde. 
Mevrouw Sabien Lahaye- Battheu zal dit navragen.  

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 13. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 28 ja-stemmen bij 6 onthoudingen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Bekaert, Bruynooghe, Croes, de Bethune, De Klerck, Decleer, Dejaegher, 
Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, Moerman, 
Naeyaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Vandermersch, Vanlerberghe, 
Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en Willems. 

 
De volgende raadsleden onthouden zich: 
de dames en heren Aernoudt, Pillaert, Vandenbulcke, De Poorter, Van Meirhaeghe en Coupillie.  
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
DE PROVINCIERAAD VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN verwijst naar volgende rechtsbronnen en 
houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke overwegingen: 
  het provinciedecreet, inzonderheid de artikelen 2 en 42 (medebewind)  

 de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO), inzonderheid de artikelen 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11 en 

2.2.12 
  het besluit van de provincieraad van 29 november 2001 houdende de definitieve vaststelling van het 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS-WV)  
 het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het PRS-WV van 6 maart 2002 
  het ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het addendum op het ruimtelijk structuurplan 

voor de provincie West-Vlaanderen (PRS-WV) van 11 februari 2014  
 de beslissing van de deputatie van 03/04/2014 tot opmaak van het provinciaal ruimtelijk 

uitvoeringsplan (PRUP) Zonevreemd jeugdverblijf De Horizon (Bredene) 
  het vooroverleg over het voorontwerp PRUP Zonevreemd jeugdverblijf De Horizon (Bredene) conform 

de VCRO, inzonderheid artikel 2.2.9 
  het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en 

administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen en latere wijzigingen  
 de goedkeuring door de deputatie van het voorontwerp PRUP Zonevreemd jeugdverblijf De Horizon 

(Bredene) op 19/09/2019 ten behoeve van de plenaire vergadering 
  het advies van de PROCORO van de provincie West-Vlaanderen over het voorontwerp PRUP 

Zonevreemd jeugdverblijf De Horizon (Bredene), uitgebracht in zitting van 3/10/2019  
 het verslag van en de adviezen op de plenaire vergadering van 17/10/2019 over het voorontwerp PRUP 

Zonevreemd jeugdverblijf De Horizon (Bredene) en de daaruit volgende aanpassingen 
  de scopingnota waarin bevestigd werd door de dienst veiligheidsrapportage, dat een ruimtelijk 

veiligheidsrapport niet moet worden opgemaakt;  
 de beslissing van de dienst Mer dat een milieueffectenrapport dient te worden opgemaakt; 

  de goedkeuring door de deputatie van het ontwerp Zonevreemd jeugdverblijf De Horizon (Bredene) op 

6/02/2020; 
 
  het voorstel van de deputatie  
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BESLUIT: Artikel 1. De provincieraad van West-Vlaanderen stelt het ontwerp PRUP Zonevreemd 
jeugdverblijf De Horizon (Bredene) voorlopig vast, hier als bijlage toegevoegd. Artikel 2. De deputatie 
wordt belast met de organisatie van het openbaar onderzoek. 
 

*** 
 

Agendapunt 14 Goedkeuren van de samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie 

West-Vlaanderen en gemeenten voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu 
en aanverwante thema's binnen het Interprovinciaal Kenniscentrum milieu en aanverwante 
thema’s (IPKC) 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 

 
STEMMING AMENDEMENT 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het amendement betreffende het besluit van 
agendapunt 14. 
 
Het amendement wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, 
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 
Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  

Van Meirhaeghe, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende amendement wordt aangenomen: 
 
TEKST AMENDEMENT 
 
In de “Samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente/stad X 
voor uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema’s”, bijlage bij 
het besluit, wordt artikel 7, tweede streepje, vervangen door hetgeen volgt: 
“het in rekening brengen van reële loonkosten incl. overhead, verplaatsingskosten, huur of 

afschrijving van materiaal en het aanrekenen van verbruiksgoederen, zodat de financiële 
overdracht steeds beperkt wordt tot de vergoeding van de werkelijke kosten van de diensten.” 
 
TOELICHTING 
Het gaat om een tekstverduidelijking, geen inhoudelijke wijziging van de tekst van de 
overeenkomst. 
De vraag tot tekstaanpassing komt er na contact met de Dienst Juridische Aangelegenheden en 
Bestuurszaken van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
Dit recente advies werd geformuleerd naar aanleiding van bijkomende vragen vanuit de provincie 
Limburg die een gelijkaardig dossier voor de provincieraad voorbereidt. 
 
Brugge, 4 maart 2020 

Jurgen Vanlerberghe 
Gedeputeerde voor Leefmilieu 
 
 
 
 
 
STEMMING GEAMENDEERD BESLUIT 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het geamendeerde besluit van agendapunt 14. 
 

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

Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 

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

taakbehartiging) en artikel 42 §2 (bepalen van het beleid van de provincie) 
- de Samenwerkingsovereenkomst tussen de 5 Vlaamse provinciebesturen inzake de uitwisseling van 

kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema’s die werd goedgekeurd door de 
provincieraad op 22 oktober 2015   

- op voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 

Artikel 1: 
De hierbij gevoegde Samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en de gemeente voor uitwisseling 
van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema’s en 2 bijlagen  goed te keuren.   
 
 
Art. 2: 
De deputatie te machtigen om met de geïnteresseerde gemeenten deze overeenkomst af te sluiten. 
 
Art. 3: 
De deputatie te machtigen om de bijlagen bij deze overeenkomst (actielijst en praktische afspraken) 
desgewenst te actualiseren. 

 
*** 

 
Agendapunt 15 Goedkeuren van de overeenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen 
en het regionale landschap 'Westhoek' en 'Houtland' 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 
 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 

 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 15. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 33 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 
de dames en heren Aernoudt, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, Decleer, 
Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, Lodewyckx, 
Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant, Van Meirhaeghe, 
Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, Vansteenkiste en 

Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
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- de artikelen 65 en 85 van de Provinciewet; 
 
- artikel 2 en artikel 57 van het provinciedecreet; 
 
- de historische en continue provinciale betrokkenheid bij de werking van de regionale landschappen in 

West-Vlaanderen, zowel in de aanloop naar oprichting, als bij de oprichting zélf, als bij de verdere 
ondersteuning als verzelfstandigde vzw;  

 

- De fase 1998-2014 in de historiek van regionale landschappen, waarin Vlaanderen de 
voogdijoverheid was richting regionale landschappen, met een erkenningsregeling, en een aantal 
ondersteunende toelage stelsels, een fase waarin het provinciebestuur ook reeds de regionale 
landschappen mee ondersteunde in hun werking middels overeenkomst inclusief toelage;  

 

- Het jaar 2014, waarin de interne staatshervorming gefinaliseerd werd, die ondermeer inhield dat de 
regionale landschappen bij decreet werden toebedeeld aan het provinciebestuur voor wat betreft 
‘erkenning, subsidiëring en opvolging’ (natuurbehoudsdecreet); 

 
- De keuze van het provinciebestuur om - sinds 2014 - geen erkenningsregeling uit te werken voor 

nieuwe regionale landschappen, maar wél structureel verder te werken met diegene die door 
Vlaanderen erkend waren vóór 2014 (regionaal landschap West-Vlaamse Heuvels, regionaal 
landschap Houtland, regionaal landschap Ijzer en Polder)  

 

- De ambitie van het provinciebestuur – sinds 2014 - om te komen tot een provincie dekkend en 
efficiënt organisatiemodel voor samenwerking rond natuur- en landschapszorg; de keuze om in dat 
opzicht in de regio’s Westhoek en Noord West-Vlaanderen deze ambitie uit te werken middels een 
verdergezet partnerschap met de bestaande regionale landschappen;  
 

- Het gegeven dat sinds 01/01/’14 reeds twee driejarige overeenkomsten werden afgesloten met alle 
West-Vlaamse regionale landschappen, waarin vanuit de beleidsachtergronden van landschapszorg, 
natuur- en milieueducatie, plattelandsbeleid, natuurverbinding, biodiversiteit, … taakstelling werd 
gedelegeerd;   

 

- De intussen gefusioneerde regionale landschappen West-Vlaamse Heuvels en Ijzer en Polder tot het 
regionaal landschap Westhoek.   

 

- De actuele wens om, in het kader van de ambitie tot het bereiken van een provincie dekkend en 
efficiënt organisatiemodel voor intergemeentelijke samenwerking rond natuur- en landschapszorg, 
een vernieuwde en langdurige overeenkomst aan te gaan met de regionale landschappen Westhoek 
en Houtland, met een aantal nieuwe vormelijke en inhoudelijke accenten in vergelijking met 
voorgaande;  

 

o Het onderschrijven van de doelstelling om gebiedsdekkende werking in de Westhoek in 
Noord West-Vlaanderen te bereiken 

o Het engagement om met de betrokken lokale besturen legislatuurovereenkomsten  af te 
sluiten om het lidmaatschap en de voorwaarden te concretiseren;  

o De afbakening van 5 thema's, waaronder een aantal nieuwe ('landschap', 'biodiversiteit', 
'groen in de stad', 'streek' en 'recreatie') waarbinnen een doelgroepgerichte werking moet 
ontplooid worden op een aantal sporen (terreinrealisaties in eigen regie, verhogen van de 
zelfredzaamheid van doelgroepen om zélf kwalitatief om te gaan met landschap en 
biodiversiteit, communicatie/sensibilisatie richting het grote publiek en mobilisatie/beleving);  

o De vraag om resultaatsgericht te plannen (heldere toebedeling van mensen/middelen + 

stellen van meetbare doelen) en finaal ook te rapporteren met de initiële planning als 
leidraad   

o Het advies om in de omgang met personeel toetsingskaders te hanteren voor het 
dagdagelijks functioneren (deontologische code, planning/evaluatie, …)  

o Gewijzigde financiële engagementen vanwege het provinciebestuur op basis van :  stijgende 
anciënniteiten, wenselijke evoluties in personele bezetting in de komende jaren, verhoogd 
projectmatig ambitieniveau  

o De omschakeling van een forfaitaire uitbetaling van de toelage naar een uitbetaling op basis 
van een afrekening 

o Het voorzien van een extra betaalmoment van een schijf van 40 % van de toelage in het 
eerste kwartaal       
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- het van toepassing zijnde provinciaal reglement d.d. 19 december 1996 en 25 mei 2000, inzake de 
controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming 
door subsidietrekkers; 

 
- de acties AC000187 - Ondersteunen van de werking van het Regionaal landschap Westhoek / 

AC000186 Ondersteunen van de werking van het Regionaal Landschap Houtland / AC000447 - 
Ondersteunen van de werking van de regionale landschappen, stadlandschappen en bosgroepen uit 
de provincial meerjarenplanning, waarop voorliggend besluit steunt;  

 
- op voorstel van de deputatie 
 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1  
 
De bij dit besluit gevoegde samenwerkingsovereenkomsten tussen 

1. de provincie en het regionaal landschap Westhoek 
2. de provincie en het regionaal landschap Houtland  

worden goedgekeurd.  
 
 
Artikel 2 
 

De deputatie wordt gemachtigd de eigenlijke uitvoering van deze overeenkomsten voor zijn rekening te 
nemen. 
 
 

*** 
 

Agendapunt 16 Goedkeuren van de overeenkomst tussen de provincie West-Vlaanderen 
en de bosgroepen 'Houtland' en 'Ijzer en Leie' 
 
De secretaris brengt een samenvattend verslag naar voor van de besprekingen gevoerd in de 4de 
commissie over dit agendapunt. 

 
De voorzitter opent de bespreking. 
 
Er zijn geen tussenkomsten. 
 
De voorzitter sluit de bespreking. 
 
De raad gaat over tot de elektronische stemming over het besluit van agendapunt 16. 
 
Het besluit wordt aangenomen met 34 ja-stemmen. 
 
De volgende raadsleden brengen een ja-stem uit: 

de dames en heren Aernoudt, Bekaert, Bruynooghe, Coupillie, Croes, de Bethune, De Klerck, De Poorter, 
Decleer, Dejaegher, Dejaeghere, De Mey, Dumarey, Hollevoet, Kindt, Lahaye-Battheu, Laridon, 
Lodewyckx, Moerman, Naeyaert, Pillaert, Schotte, Soens, Strobbe, Tavernier, Vanbrabant,  
Van Meirhaeghe, Vandenbulcke, Vandermersch, Vanlerberghe, Vannieuwenhuyze, Vanryckeghem, 
Vansteenkiste en Willems. 
 
Het volgende besluit wordt aangenomen: 
 
De provincieraad van de provincie West-Vlaanderen 
verwijst naar volgende rechtsbronnen en houdt rekening met volgende wettelijke bepalingen en feitelijke 
overwegingen: 
 

- de artikelen 65 en 85 van de Provinciewet; 
 
- artikel 2 en artikel 57 van het provinciedecreet; 
 
- de historische en continue provinciale betrokkenheid bij de werking van de bosgroepen in West-

Vlaanderen, zowel in de aanloop naar oprichting, als bij de oprichting zélf, als bij de verdere 
ondersteuning als verzelfstandigde vzw;  
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- De fase 2003-2014 in de historiek van de bosgroepen, waarin Vlaanderen de voogdijoverheid was, 
met een erkenningsregeling, en een aantal ondersteunende toelage stelsels, een fase waarin het 
provinciebestuur ook reeds de bosgroepen mee ondersteunde in hun werking middels overeenkomst 
inclusief toelage;  

 

- Het jaar 2014, waarin de interne staatshervorming gefinaliseerd werd, die onder meer inhield dat de 
bosgroepen werden toebedeeld aan het provinciebestuur voor wat betreft ‘erkenning, subsidiëring en 
opvolging’; 
 

- Het gegeven dat sinds 01/01/’14 reeds twee driejarige overeenkomsten werden afgesloten met alle 
West-Vlaamse bosgroepen, waarin vanuit de beleidsachtergronden van natuurontwikkeling, 
natuurverbinding, biodiversiteit, natuur- en milieueducatie, … taakstelling werd gedelegeerd;   

 

- De actuele wens om de samenwerking met onze West-Vlaamse bosgroepen verder te zetten middels 
een vernieuwde en langdurige overeenkomst, met een aantal nieuwe vormelijke en inhoudelijke 
accenten in vergelijking met voorgaande;  

 

o Het takenpakket van de bosgroep wordt gefinetuned.  Activiteit dient te worden ontwikkeld  
op de volgende fronten :  
 

 De begeleiding van boseigenaars middels veldbezoeken die een operationeel 
(beheersplanning, houtverkoop, uitzonderlijke velling, beheer, …) én een educatief 
doel hebben (het zelfredzaam maken van de boseigenaar)        

 Het aanbieden van logistieke én financiële ondersteuning bij het uitvoeren van een 
omschreven aantal 'onrendabele beheerswerken' 

 Actieve ledenwerving  
 Het aanbieden van vorming aan zijn leden  
 Het streven naar een steeds grotere oppervlakte bos onder natuurbeheersplan 
 Het begeleiden van collectieve houtverkoop  
 Het actief meewerken aan biodiversiteitsplannen van de provincie 
 Het begeleiden van private eigenaars m.b.t. ontwikkeling van recreatieve 

bosfuncties  

 Het ondersteunen van initiatieven m.b.t. bosuitbreiding 
  

o De bosgroepen krijgen een personele toelage 'op maat' die geëxpliciteerd is voor de totaliteit 
van de meerjarenplanning.  Deze personele toelage vertrekt van een basisbezetting van 1,5 
VTE/bosgroep (1 coördinatoren, 1/2 administratieve kracht)   
 

o De uitbetaling van de toelage gebeurt niet forfaitair maar op basis van een afrekening.  
Zowel voor de personele kant van de werking willen we een afrekening, maar ook voor de 
projectmatige kant van de werking. 

 
o Er wordt een extra betaalmoment voorzien van een schijf van 40 % van de toelage in het 

eerste kwartaal (om tegemoet te komen aan klassieke liquiditeitsproblemen in de maand 
mei op het niveau van de vzw)       

 

- het van toepassing zijnde provinciaal reglement d.d. 19 december 1996 en 25 mei 2000, inzake de 

controle op de toekenning en de aanwending van subsidies en op het toestaan van reservevorming 
door subsidietrekkers; 
 

- de acties AC000188 - Ondersteunen van de werking van de bosgroep Houtland / AC000189 - 
Ondersteunen van de werking van de bosgroep Ijzer en Leie / AC000447 - Ondersteunen van de 
werking van de regionale landschappen, stadlandschappen en bosgroepen uit de meerjarenplanning 
waarop voorliggend besluit steunt;  

 
- op voorstel van de deputatie 
 
 
 

 
 
BESLUIT: 
 
Artikel 1 
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De bij dit besluit gevoegde samenwerkingsovereenkomsten  
1. tussen de provincie en de bosgroep Houtland  
2. tussen de provincie en de bosgroep IJzer en Leie,  

worden goedgekeurd.  
 
Artikel 2 
 
De deputatie wordt gemachtigd de eigenlijke uitvoering van deze overeenkomsten voor zijn rekening te 
nemen. 
 

*** 
De voorzitter sluit de vergadering om 16 u 45 uur. 

 
 
De provinciegriffier,       De voorzitter, 
Geert Anthierens Christof Dejaegher 
 


