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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 
 

Vraag nr. S/2020/25 

van de heer Van Meirhaeghe 

van 14.04.2020 

 

 

Vraag betreffende Magdalenagoed 

 

Vraag: 

 

Geachte , 

 

In deputatie van 12 maart 2020 vinden we volgend dossier terug van dienst COOP:  

 17. vzw Unie-K : Update Masterplan en Magdalenagoed  

 

Het project Magdalenahoeve betreft de realisatie van een hippotherapiecentrum op de site van 

Groot Magdalenagoed. In de brief van vzw Unie-K staan de evoluties van 2019 vermeld.  

 

De renovatiewerken en de nieuwbouw manège zouden al moeten afgewerkt zijn. De 

omgevingswerken binnenkort.   

 

Hierbij mijn vragen:  

- Wanneer is de datum van ingebruikname voorzien in 2020?  

- Graag een stand van zaken van totale project (start project + kostprijs per jaar per kostitem).  

- Graag een stand van zaken van de afwerking van de diverse gebouwen.  

- Graag had ik als raadslid een bezoek gepland aan de werken. Kan ik hiervoor een afspraak 

maken om een geleid bezoek te krijgen?  

 

Alvast bedankt voor de informatie.  

 

Met genegen Vlaamse groet,  

 

Provincieraadslid Jan Van Meirhaeghe   
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Antwoord: 

 

Geachte heer Van Meirhaeghe, 

 

In antwoord op uw schriftelijke vraag van 14/4 kan ik u het volgende meedelen. 

 

 De officiële opening van HIPPO@UNIE-K, de nieuwe naam voor het 

hippotherapiecentrum van UNIE-K, gesitueerd op de site van het Groot 

Magdalenagoed, was voorzien voor vrijdag 19 juni 2020. 

Gezien de impact van het coronavirus zal de officiële inhuldiging uitgesteld worden 

naar het najaar. 

 

 Begin februari ’20 gebeurde de voorlopige oplevering van de gerenoveerde gebouwen 

en de manège. Een beperkt aantal zaken dienen nog afgewerkt te worden. 

 

 De omgevingswerken zijn wat later opgestart kunnen worden door vertraging bij de 

aannemer en vervolgens door de coronacrisis. Inmiddels werden de omgevingswerken 

hervat en zouden deze in de loop van mei grotendeels afgerond zijn.  Een aantal 

zaken (bv. aanplanten bomen in het najaar) dienen later uitgevoerd te worden. 

 

 In principe zouden wij eind mei/begin juni de huidige hippotherapiewerking in Ons Erf 

kunnen verhuizen naar HIPPO@UNIE-K. Gezien de impact van het coronavirus wordt 

de verhuis en feitelijke ingebruikname nog even “on hold” gezet. 

 

 De kostprijs van de werken bedraagt op dit moment : 3.016.632,02 EUR.   

We hebben nog niet alle eindstaten ontvangen.   

 

Verdeling per kostenitem : 

o Architectkosten                         173.895,53 EUR 

o Veiligheidscoördinatie                    4.101,90 EUR  

o Ruwbouw en afwerking            2.534.891,14 EUR 

o Omgevingswerken                      279.795,04 EUR 

o Diversen                                      23.949,41 EUR 

 

 Wat betreft de vraag tot bezoek wil ik u op het volgende wijzen: 

‘Artikel 30, § 2, van het provinciedecreet en artikel 63 van het huishoudelijk reglement 

van de provincieraad bepalen dat provincieraadsleden alle instellingen en diensten 

mogen bezoeken die de provincie opricht en beheert. Vzw UNIE-K  is noch een 

provinciale dienst, noch een provinciaal agentschap. Vzw UNIE-K is een rechtspersoon 

waarvan de provincie lid is en waarin de provincie vertegenwoordigd is, zoals voorzien 

in artikel 188 provinciedecreet. De vzw (en de algemene vergadering) telt minstens 9 

leden, waaronder de provincie (vertegenwoordigd door een gedeputeerde en 3 

provincieraadsleden). Provinciale vertegenwoordigers hebben dus geen meerderheid in 

de algemene vergadering.  

 

In de raad van bestuur zetelen drie provinciale mandatarissen en minstens 5 

(momenteel: 6) andere bestuurders. Ook in de raad van bestuur heeft de provincie 

dus geen meerderheid. Het lidmaatschap van de provincie is gemotiveerd op basis van 

de patrimoniale toestand (de provincie is eigenaar van een aantal sites die ter 

beschikking gesteld worden aan de vzw).  

 

Bijgevolg valt de vzw UNIE-K niet onder het toepassingsgebied van artikel 30, § 2, 

van het provinciedecreet en artikel 63 van het huishoudelijk reglement. Uit het 

provinciedecreet of het huishoudelijk reglement van de provincieraad put u dan ook 

geen individuele bezoekrechten in uw hoedanigheid van provincieraadslid. 
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 Tenslotte wil ik hierbij verwijzen naar het plan die we met de eerste commissie 

opgevat hebben om een plaatsbezoek te brengen aan Unie-k. Dit was gepland voor 

juni, maar in het licht van corona is de kans klein dat dit dan zal doorgaan. Toch hoeft 

uitstel zeker geen afstel te zijn en kan dit op een latere datum gepland worden.  

 

Ik hoop u met dit antwoord voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

 

 

Met oprechte groeten, 

 

 

 

 

Bart Dekoninck   Bart Naeyaert 

Diensthoofd dienst COOP,    Gedeputeerde voor bestuurlijke organisatie  
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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 
 

Vraag nr. S/2020/29 

van de heer Coupillie 

van 04.05.2020 

 

 

Vraag betreffende stand van zaken internationalisering en effect Corona 

 

Vraag: 
 

Geachte gedeputeerde, 

 

In het kader van haar internationaliseringsbeleid, inzonderheid in het kader van haar 

economisch beleid en van haar Noord-Zuid politiek, stimuleert de Provincie West-Vlaanderen 

internationale onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen. Voor deze ervaringen worden door 

de Provincie subsidies bedacht. 

 

Een nieuw subsidiereglement werd in 2019 voor de periode 2020 – 2025 in de provincieraad 

goedgekeurd.  

 

Dit reglement voorziet 2 indieningsrondes, die worden afgesloten respectievelijk op de laatste 

werkdag van mei en de eerste werkdag van november (2 november niet meegerekend). In 

artikel 5 van dit reglement wordt voorzien dat indien de verleende subsidie niet benut wordt 

voor het vastgestelde doel, bijvoorbeeld omdat het project uiteindelijk niet 

doorgaat/doorging, dat dan het subsidiebedrag geheel of gedeeltelijk teruggevorderd wordt. 

We leven heden in onzekere coronatijden. Zeker is wel dat de hogescholen de buitenlandse 

stages hebben geannuleerd voor deze periode en dat hogeschoolstudenten die toch al 

vertrokken waren werden aangemaand om terug te keren. De praktijk leert dat deze laatste 

operatie goed is verlopen. Enkelingen zijn toch in het buitenland gebleven omdat de terugreis 

meer risico zou inhouden dan het buitenlands verblijf zelf, maar dat is dan toch een grote 

minderheid. 

 

Mijn vragen hierbij: 

 

1. Hoeveel dossiers werden er in de call van november 2019 weerhouden? Wat is het 

totale subsidiebedrag dat hiervoor werd toegekend? Wat is het bedrag dat heden al als 

voorschot werd gestort? Graag een overzicht ingedeeld in 3 klassen, nl a) subsidies 

voor studenten in West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs, b) subsidies voor 

individuele, afgestudeerde  jongeren aan het hoger onderwijs met domicilie in West-

Vlaanderen, c) subsidies voor medewerkers van de West-Vlaamse instellingen voor 

hoger onderwijs of deze verbonden aan hun partnerinstelling in één van de DAC 

landen. 

 

2. Gezien de huidige crisissituatie wordt verwacht dat de meeste internationale projecten 

gelinkt aan deze call komen te vervallen. Is daar binnen de provinciale diensten al 

zicht op? Zo ja, kunnen het aantal annuleringen in dezelfde klassen als in vorige vraag 

ingedeeld worden? 
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3. Hoe verloopt een terugvorderingsprocedure van het voorschot wanneer annulering of 

het vervroegd beëindigen van een stage werd vastgesteld? Wat als bv een student 

reeds kosten had gemaakt alvorens te vertrekken, bv in het vastleggen van een 

vliegtuigreis zonder annuleringsverzekering? 

 

Alvast bedankt voor de duiding. 

 

Luc Coupillie 

 

 

Antwoord:  

 
Geacht provincieraadslid, 

 

 

In goede orde ontvingen wij via de griffie van de Provincie West-Vlaanderen uw schriftelijke 

vraag dd. 30/04/2020 over ‘Stand van zaken internationalisering en effect corona’. Hieronder 

vindt u de gevraagde informatie over de toegekende subsidies van de indieningsronde 

november 2019 in het kader van het provinciaal subsidiereglement voor internationale 

onderwijs-, stage- en onderzoekservaringen. 

 

Vraag 1 

Hoeveel dossiers werden er in de call van november 2019 weerhouden? Wat is het totale 

subsidiebedrag dat hiervoor werd toegekend? Wat is het bedrag dat heden al als voorschot 

werd gestort? Graag een overzicht ingedeeld in 3 klassen, nl. a) subsidies voor studenten in 

West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs, b) subsidies voor individuele, afgestudeerde 

jongeren aan het hoger onderwijs met domicilie in West-Vlaanderen, c) subsidies voor 

medewerkers van de West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs of deze verbonden aan 

hun partnerinstelling in één van de DAC landen.  

 

Er werden in de call van november 2019 in totaal 119 dossiers weerhouden. Het totale 

subsidiebedrag bedroeg hiervoor 200.500 euro. Vóór de uitbetaling van het voorschot van de 

subsidie eind januari 2020 werden in de categorie studenten 6 annuleringen van de 

provinciale subsidie gemeld (4 studenten wegens het ontvangen van een ASEM-beurs en 2 

studenten om veiligheidsredenen), wat een aandeel van € 10.000 uitmaakte van het totale 

subsidiebedrag van 200.500 euro.  

 

Het totaalbedrag dat in januari 2020 als voorschot werd gestort, bedroeg 142.875 euro. 

 

Tabel: aantal begunstigden en totale subsidiebedragen per categorie 

 

indienronde 
studenten 

jong  
afgestudeerden 

docenten/ 
onderzoekers 

 

totaal  

aantal € aantal € aantal € aantal € 

2019 november 96 165.000 0 0 17 25.500 113 190.500 
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Vraag 2 

Gezien de huidige crisissituatie wordt verwacht dat de meeste internationale projecten gelinkt 

aan deze call komen te vervallen. Is daar binnen de provinciale diensten al zicht op? Zo ja, 

kunnen het aantal annuleringen in dezelfde klassen als in vorige vraag ingedeeld worden? 

 

De cijfergegevens over COVID-19 gerelateerde annuleringen, die hieronder worden vermeld, 

zijn een momentopname en geven de stand van zaken dd. 3/06/2020 weer. Enerzijds 

beschikken nog niet over alle evaluatieverslagen van de voorbije en/of vroegtijdig afgebroken 

internationale ervaringen. Anderzijds zijn er nog verschillende openstaande dossiers van 

studenten en docenten, die door de crisis niet op de vooropgestelde datum naar het 

buitenland konden vertrekken, maar die nog de mogelijkheid onderzoeken om hun mobiliteit 

naar het najaar van 2020 uit te stellen.   

 

Tabel: COVID-19 gerelateerde annuleringen – stand van zaken dd. 3/06/2020 

 

indienronde 
studenten 

jong  
afgestudeerden 

docenten/ 
onderzoekers 

 

totaal  

aantal € aantal € Aantal € aantal € 

2019 november 4 6.000 0 0 5 7.500 9 13.500 

 

 

Vraag 3 

Hoe verloopt een terugvorderingsprocedure van het voorschot wanneer annulering of het 

vervroegd beëindigen van een stage werd vastgesteld? Wat als bv een student reeds kosten 

had gemaakt alvorens te vertrekken, bv in het vastleggen van een vliegtuigreis zonder 

annuleringsverzekering? 

 

Zoals vermeld, verwerkt de bevoegde dienst momenteel de evaluatieverslagen en 

saldodossiers van de ronde november 2019. Door de COVID-19-crisis waren talrijke 

studenten en docenten genoodzaakt hun internationale project te annuleren – als het vertrek 

nog niet plaatsgevonden had – ofwel vroegtijdig af te breken om vervroegd uit het buitenland 

terug te keren. Om aan die situatie van overmacht tegemoet te komen, keurde de deputatie 

op 9/04/2020 aangepaste regels voor de toepassing en uitvoering van het provinciaal 

subsidiereglement voor internationale onderwijs-, stage- of onderzoekservaringen goed. 

Daardoor kunnen de betrokken studenten en docenten in geval van vervroegde terugkeer hun 

subsidie behouden of in geval van annulering, al gemaakte kosten inbrengen. Uit de 

evaluatieverslagen blijkt dat het gros van de betrokkenen hun internationale ervaring 

vroegtijdig moesten afbreken, waarbij de meesten (aanzienlijke) extra kosten hadden om hun 

terugkeer geregeld te krijgen. 

De aangepaste regels in het kader van COVID-19 zijn concreet de volgende: 

 De internationale ervaring kon niet voltooid worden – een vervroegde terugkeer drong zich 

op: mits een degelijk evaluatieverslag kan de initieel toegekende subsidie geheel worden 

behouden, ook al kon de internationale ervaring niet worden voltooid. 

 Het vertrek in het kader van de internationale ervaring kon niet doorgaan – de mobiliteit 

wordt uitgesteld: mits het vertrek nog in 2020 plaatsvindt, kan de begunstigde in principe de 

subsidie behouden. 
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 Het vertrek in het kader van de internationale ervaring kon niet doorgaan – de mobiliteit 

wordt volledig geannuleerd: de provincie vordert het voorschot van het subsidiebedrag 

geheel terug, ingeval er in voorbereiding op de internationale ervaring nog geen kosten 

gemaakt werden. Ingeval de begunstigde al kosten gemaakt heeft, wordt onderzocht of de 

subsidie kan aangewend worden voor niet-restitueerbare kosten, waarbij de provincie het 

eventuele saldo van het subsidiebedrag terugvordert. 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

Namens de deputatie, 

Voor de provinciegriffier, 

De directeur 

 

 

 

Ann Tavernier 

De gedeputeerde voor Externe relaties en 

Europese programma’s   

 

 

 

Jean de Bethune 

 
 

  



Bijlage zittingsverslag en notulen provincieraad West-Vlaanderen dd. 28.05.2020 10 

 

 

 

 

Vraag nr. S/2020/27 

van mevrouw Vandenbulcke 

van 22.04.2020 

 

 

Vraag betreffende relanceplan POM 

 

Vraag: 
 

Geachte gedeputeerde 

 

De Provincie West-Vlaanderen heeft op 2 april een eerste pakket aan maatregelen en acties 

voor een bedrag van 600.000 euro bekendgemaakt om de gevolgen van de coronacrisis aan 

te pakken. 

Volgende maatregelen werden door de POM al genomen:  

 De samenwerkingsovereenkomst Voka Social Distancing Academy wordt ter 

goedkeuring voorgelegd. Met een ondersteuning van 20.000 euro dient dit platform 

om ondernemingen te helpen bij de heropstart. 

 Daarnaast wordt ter kennisgeving de coronamaatregelen voor ’t Werkpand 

meegegeven, het netwerk van startersinfrastructuur, van 17 werkpanden verspreid in 

heel West-Vlaanderen.  

 De Provincie West-Vlaanderen en haar agentschappen POM, Westtoer, Inagro wil 

lokaal kopen extra in de kijker zetten in deze coronatijden: www.ikkooplokaal.be 

Andere provincies zoals de provincie Oost-Vlaanderen plannen samen met hun POM te 

investeren in Oost-Vlaamse lokale bedrijven. Er wordt gewerkt aan een actieplan van 950 000 

EUR. Het Oost-Vlaamse actieplan bestaat eruit dat het een aantal geplande stevige ingrepen 

vervroegd en versneld uitvoeren, zodat ze zo snel mogelijk kunnen renderen voor deze 

bedrijven. Daarnaast vraagt de Provincie aan de POM om 12,6 miljoen EUR investeringen te 

realiseren op Oost-Vlaamse bedrijventerreinen in de vorm van verduurzamende 

(energie)investeringen.  

 

De provincie Limburg schreef een open brief aan haar inwoners over de coronamaatregelen. 

De economische heropleving zal daar gebeuren door een verderzetting van SALK. De 

provincie Antwerpen is bezig met een oplijsting van hun maatregelen. 

 

Frappant is om vast te stellen dat er op de website van de POM West-Vlaanderen nog steeds 

geen enkele vermelding over de coronacrisis en -maatregelen terug te vinden is. Op agenda 

van de provincieraad van april is er geen agendapunt terug te vinden over relance voor lokale 

economie.   

 

De POM zou echter in de komende weken komen met een relanceplan in kader van COVID-19 

 

 

Onze vragen hierbij: 

 

 Graag hadden we meer details vernomen over het relanceplan voor de West-

Vlaamse bedrijven ism POM dat in de pijplijn zit. Wat is de stand van zaken hier 

van? 

 

 Welke middelen zullen hier voorzien worden voor dit relanceplan? Met andere 

woorden, waar zal er een budgetwijziging hier voor gebeuren? 
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 Kan alle relevante info rond de coronacrisis – en maatregelen voor West-Vlaamse 

ondernemers vermeld worden op de website van de POM West-Vlaanderen? Kan er 

hierrond proactief communicatie worden gevoerd? 

West-Vlaamse ondernemers rekenen nu meer dan ooit op onze provincie. 

 

Dank voor de antwoorden. 
 
 

 

Antwoord:  

 

Geachte mevrouw Vandenbulcke  

 

In goede orde ontvingen wij via de griffie van de Provincie West-Vlaanderen uw schriftelijke 

vragen met betrekking tot het relanceplan POM i.k.v. de coronacrisis.  

 

Tijdens de zitting van de Provincieraad van 23 april ll. maakte ik reeds melding van de 

voornaamste aandachtsgebieden van het ontwerp van relanceplan op socio-economisch 

gebied. Op 12 mei jl. keurde de Raad van Bestuur van de POM dit ontwerp goed.  

 

Het is een bewuste keuze geweest om dit onderdeel, dat door de POM wordt getrokken, 

volledig op te nemen en te kaderen in het globaal relanceplan van de Provincie West-

Vlaanderen.  

De reeds genomen initiatieven die op korte termijn dienden opgezet (bv. de 

steunmaatregelen voor de sociale economie-bedrijven, de website rond social distancing) zijn 

opgenomen op de website van de POM. Globale communicatie over het geheel der acties op 

socio-economisch gebied wil de POM kaderen in het overkoepelend communicatief kader van 

het provinciaal relanceplan.  

 

Wat uw concrete vragen betreft:  

 

Het POM-relanceplan kent volgende actieterreinen:  

 

- Actieterrein 1. Sociale innovatie en veiligheid 

Houdende de ondersteuning van de sociale economie-bedrijven in de implementatie 

van corona-veiligheidsmaatregelen op hun werkvloeren en de oprichting van een 

‘social distance academy’.  

 

- Actieterrein 2. Bedrijfssolvabiliteit 

Houdende een grootschalige solvabiliteitstest waar alle starters aan kunnen 

deelnemen, met erop volgend aanbod aan professionele begeleiding en ondersteuning.  

 

- Actieterrein 3. Lokale economie en beleving 

Terzake treedt de POM op als kernpartner van de provinciale zomercampagne, waarbij 

de POM zich vnl. richt op de betrokkenheid van de lokale handelaars binnen deze 

campagne.  

 

- Actieterrein 4. Digitale transformatie 

Houdende een dubbele operatie, richting werknemers enerzijds, richting werkgevers 

anderzijds. Beide om de ‘digital readiness’ van betrokken groepen aan te scherpen en 

zo hun kansen op de (arbeids)markt te verhogen. Het adaptatievermogen van de 

werknemer, zowel als de transformatiekracht van de onderneming worden met deze 

acties ernstig ondersteund.  
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- Actieterrein 5. Innovatie 

Houdende o.m. een bijkomende inzet via het beproefde systeem van de quick wins om 

ondernemingen te ondersteunen in nieuwe ontwikkelingen, i.s.m. kennispartners. 

Focus hierbij ligt op digitalisering van het machinepark, nieuwe product- en/of 

dienstontwikkeling en het aanboren van nieuwe markten.  

 

- Actieterrein 6. Transport & Logistiek 

Op dit terrein worden specifieke acties opgezet om de schommelingen in de 

marktvraag en eruit volgende logistieke flow beheersbaar te houden, ook voor de 

kleinere transportbedrijven. Digitalisering speelt ook in deze een rol, met o.m. 

digitalisering van de standaarddocumenten, ter vermijding van benodigd fysiek 

contact, en het opzetten van een volwaardig én laagdrempelig track & trace-systeem.  

Daarnaast wordt bijkomend ingezet op de modal shift, waarbij een samenwerking met 

VIL is opgezet voor een specifieke inzet naar de West-Vlaamse kmo’s voor het 

opzetten en financieel uitrekenen van modal shift business cases.  

 

Wat de communicatie betreft verwijs ik naar m’n inleidende duiding, voor wat betreft de 

timing. Ik kan u evenwel verzekeren dat op de POM-website een globaal relanceplan-

communicatie wordt opgenomen, aangevuld met actiegerichte communicatietrajecten via 

diverse kanalen (social media, nieuwsbrieven, direct mailing,…) naar de betreffende 

doelgroepen, dewelke vandaag in volle voorbereiding zijn.  

 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend, 

 

 

Namens de deputatie, 

Voor de provinciegriffier, 

De directeur, 

 

 

 

 

Ann TAVERNIER 

De gedeputeerde voor 

Economie, 

 

 

 

 

Jean DE BETHUNE 
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Vraag nr. S/2020/26 

van de heer Coupillie 

van 22.04.2020 

 

 

Vraag betreffende Coronamaatregelen uitspraken in de pers: budgetwijziging 

 

Vraag:  

 

Beste gedeputeerde de Bethune, 

 

In deze tijden van corona duiken vanuit de diverse overheden maatregelen op die in hun 

meerjarenbegroting zeker niet voorzien waren en niet konden voorzien zijn. Zo lezen we in de 

pers dat de provincie West-Vlaanderen 50.000 euro aan de opvang van daklozen besteedt en 

250.000 euro aan woonzorgcentra en kleinschalige organisaties. De Provincie heeft daarvoor 

een budgetwijziging doorgevoerd die nog niet openbaar is gemaakt. Volgens de persnota zijn 

er daarvoor budgetten op bestaande posten geheroriënteerd.  

 

Hetzelfde persmedium brengt ook een volgende uitspraak in hardcopy: “Als provincie is het 

evident om flankerende maatregelen te nemen in crisissituaties. Wij willen de schade 

beperken. Al die bovenlokale initiatieven of tusseninitiatieven dragen bij aan de staatkundige 

verrommeling, terwijl dat net het verwijt was dat de provincies kregen. Die initiatieven komen 

haast allemaal van intercommunales of zelfs van de Vlaamse Overheid”, besluit de Bethune. 

 

Alle cijfers en uitspraken in deze inleidingen komen enkel uit de pers en zijn geen officieel 

genotuleerde uitspraken.  

 

Vandaar onze vragen: 

 

 Zijn de persuitlatingen objectief weergegeven? 

 Indien zo: graag een duiding van de heroriëntatie van de bestaande posten: over welk 

actieplan/actie gaat het in BBC? 

 Indien zo: graag een duiding van de uitspraak “de staatkundige verrommelende 

ingrepen van intercommunales en de Vlaamse overheid”. 

 

Alvast bedankt voor de duiding. 

 

Luc Coupillie 

 

 

 

Antwoord: 

 

Geacht provincieraadslid, 

 

 

In goede orde ontvingen wij via de griffie van de Provincie West-Vlaanderen uw schriftelijke 

vraag over ‘Coronamaatregelen uitspraken in de pers: budgetwijziging’.  

 

Aanleiding voor het betrokken interview was de beslissing van de deputatie van donderdag 2 

april om een eerste pakket aan maatregelen en solidariteitsacties goed te keuren om de 

gevolgen van de coronacrisis aan te pakken. Hiertoe werd zoveel als mogelijk binnen het 

kader van huidig Meerjarenplan gewerkt. Toch bleek het voor sommige acties nodig om 

bestaande budgetten te heroriënteren of te verschuiven in de financiële planning.  
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Ter illustratie verwijs ik hierbij naar de actie rond noodhulp ter bestrijding van de uitbraak van 

het covid19-virus in DAC-landen via institutionele actoren en lokale partners. Om dit mogelijk 

te maken, dient budget voor noodhulp voorzien binnen volgende budgetjaren 

vooruitgeschoven te worden naar 2020. Deze wijzigingen/verschuivingen zullen voorwerp zijn 

van de komende budgetwijzigingen. 

 

In de marge van dit gesprek, losstaand van de corona-maatregelen wat de reden van het 

gesprek was, werd door de journalist de vraag gesteld rond de noodzaak van een intermediair 

bestuur. Het is algemeen geweten dat ik een voorstander ben van een democratisch 

gelegitimeerd intermediair bestuur. Ik stel mij dan ook vragen bij de proliferatie van nieuwe 

tussenstructuren die vaak op initiatief van Vlaanderen ontstaan. Bij wijze van voorbeelden : 

de vervoerregio’s, interbestuurlijke overleggroepen, complexe projecten,… Ik blijf ervan 

overtuigd dat men hiervoor beter het provinciale beleidsniveau kan gebruiken. 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

Namens de deputatie, 

Voor de provinciegriffier, 

De directeur 

 

 

 

Ann Tavernier 

De gedeputeerde voor Externe relaties en 

Europese programma’s   

 

 

 

Jean de Bethune 
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1.1.2. Sabien Lahaye-Battheu 
 

Gedeputeerde van toerisme en recreatie, onderwijs, bovenlokale veiligheidsvoorzieningen en 

–initiatieven, erfgoed, ruimtelijke ordening, algemene en ondersteunende dienstverlening, 

personeel 

 

 

 

Vraag nr. S/2020/28 

van de heer Van Meirhaeghe 

van 27.04.2020 

 

 

Vraag betreffende  de corona-crisis en de gevolgen voor het toerisme in West-Vlaanderen 

 

Vraag: 
 

Geachte,  

 

De voorbije anderhalve maand is het COVID-19 virus als een wervelwind door ons land en onze 

provincie geraasd. Wat begin dit jaar nog een exotisch probleem uit China leek, heeft de 

voorbije weken onze leefwereld gedomineerd. 

 

De coronacrisis zal het toerisme in onze provincie nog lang beïnvloeden en onder druk zetten. 

En er blijven nog veel vragen en onzekerheden waarop we maar mondjesmaat een antwoord 

krijgen.  

 

Zullen we deze zomer op vakantie kunnen? Ook naar het buitenland? Of mogen we de grens 

niet over? En komt de helft van het land dan naar de Vlaamse Kust? Hoe zal men dat 

organiseren en controleren? 

 

Zullen we veilig op vakantie kunnen? Hoe zal men Corona met vakantie en toerisme verzoenen? 

Kan men dat überhaupt? 

 

Met Westtoer beschikken we in onze provincie over een professionele organisatie die deze crisis 

zal moeten aanpakken.  

 

Mijn vragen:  

- Wanneer is Westtoer met de aanpak van deze crisis begonnen? 

- Hoe pakt men dit aan? Is er een taskforce? Uit wie bestaat die? Hoe dikwijls vergaderen ze? 

- Heeft men al een relanceplan opgemaakt? Zo ja, waar vinden we de toelichting? 

- Met wie werkt men samen (Toerisme Vlaanderen, steden en gemeenten)? 

- Komt er een heroriëntering van budgetten en marketing voor 2020 (en 2021) gericht op het 

binnenland? 

 

Alvast bedankt voor het antwoord. 

 

Met genegen groet, 

 

Jan Van Meirhaeghe  

Provincieraadslid N-VA 
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Antwoord:  

 

Geachte, 

 

In antwoord op uw schriftelijke vraag i.v.m. de Coronacrisis en de gevolgen voor het toerisme 

in West-Vlaanderen kunnen wij u het volgende melden.  

Wanneer is Westtoer met de aanpak van deze crisis begonnen?  

Westtoer werkt al van bij het begin van de crisis (13 maart 2020) aan een plan van aanpak.  

 

Hoe pakt men dit aan? Is er een taskforce? Uit wie bestaat die? Hoe dikwijls 

vergaderen ze?  

Westtoer heeft onmiddellijk een task farce opgericht.  

 

De eerste bijeenkomst was op vrijdag 13 maart 2020.  

Samenstelling :  

• Stefaan Gheysen, Algemeen directeur Westtoer  

• Josephine, Teammanager Toeristische Ontwikkeling  

• Liesbet Billiet, Regiomanager Kust • Lien Phlypo, Teammanager Regiowerking (als 

vertegenwoordiger van de regio's Westhoek, Brugse Ommeland en Leiestreek)  

• Collega's sectorwerking:  

Karen Francais en Evelien Decoster vanuit de afdeling Toeristische Ontwikkeling  

 

De stand van zaken wordt ook telkens besproken op managementteam en Directiecomité. 

Heeft men al een relanceplan opgemaakt?  

 

Zo ja, waar vinden we de toelichting? Het relanceplan van Westtoer werd voorgelegd aan de 

Raad van Bestuur van donderdag 14 mei 2020.  

U vindt de volledige tekst in bijlage. Tevens vindt u in bijlage de relancenota's vanuit de 

regio's en het document 'Toerisme met veerkracht'.  

Specifiek onderdeel van het relanceplan is de transitiesteun voor toeristische ondernemingen. 

Deze werd besproken tijdens de zitting van de Raad van Bestuur van Westtoer van 14 mei 

2020 en werd toegelicht aan de 3e commissie van dinsdag 19 mei.  

De transitiesteun wordt als onderdeel van het herwerking provinciaal reglement voor de 

toeristische impulsen voorgelegd aan de Provincieraad van 28 mei 2020.  
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Met wie werkt men samen (Toerisme Vlaanderen, steden en gemeenten)?  

• Met Toerisme Vlaanderen wordt samengewerkt in het kader van de campagne Vlaanderen 

Vakantieland 2.0; hierin betrokken zijn ook de vzw Logeren in Vlaanderen, de 4 andere 

provinciale toeristische organisaties en de 5 Vlaamse kunststeden.  

• Met de gemeenten/steden: voor de kust wordt frequent overlegd met de kustburgemeesters 

onder initiatief van de Gouverneur en met de diensten voor toerisme.  

In de komende 3 weken plannen we ook individueel overleg met elke kustgemeente over hun 

plannen m.b.t. visitor management Voor de drie andere regio's wordt overlegd met de 

diensten voor toerisme.  

 

Voor Brugse Ommeland en Westhoek zijn er ook beleidsoverlegmomenten gepland. Voor de 

Leiestreek gebeurde dit op raad van bestuur van woensdag 20 mei 2020.  

 

Komt er een heroriëntering van budgetten en marketing voor 2020 (en 2021) 

gericht op het binnenland?  

Voorlopig wordt gewerkt binnen de begrotingscontouren van de meerjarenbegroting.  

Zowat alle marketing uitgaven werden wel verschoven van het voorjaar naar zomer en najaar 

2020.  

Er werden nog geen budgetten overgezet naar 2021.  

 

De 500.000 euro extra worden als volgt verdeeld:  

• € 400.000: toegevoegd aan het provinciaal reglement voor de toeristische impulsen voor de 

transitiesteun  

• € 100.000: voor de interprovinciale campagne Vlaanderen Vakantieland 2.0.  

 

Hopend u hiermee voldoende te informeren, verblijven wij  

 

Met vriendelijke groeten, 

Stefaan Gheysen      Sabien Lahaye-Battheu 

Algemeen directeur      Gedeputeerde voor toerisme 
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1.1.3. Jurgen Vanlerberghe 
 

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

landinrichting 
 

Vraag nr. S/2020/31 

van de heer De Klerck 

van 27.04.2020 

 

 

Vraag betreffende provinciaal domein Zeebos 

 

Vraag:  

 

Beste, 

  

Graag zou ik volgende vragen willen voorleggen: 

  

1. Waarom mag er op het pad rond het domein niet gefietst worden met een 

mountainbike (ik begrijp dat het met een gewone fiets niet evident is om op deze 

onverharde paden te rijden). 

 

2. Ook voor ruiters zijn deze paden niet toegankelijk: graag wat uitleg aub 

 

3. Ook in het domein zelf zijn er bordjes aanwezig waar er niet mag gereden worden, 

terwijl men hierbij uit de eigenlijke boszone blijft… Graag wat uitleg aub 

 

4. Aan de ingang (kant Zeebruggelaan) werd er door het stadsbestuur een bordje 

aangebracht dat het speelterrein niet toegankelijk is. Wegens het opschrift gesloten 

denken aangelanden dat het provinciaal domein volledig dicht is. Waarom werd dit 

bordje niet ter hoogte van het speelplein geplaatst ? Ik merk verder ook geen 

verwijzing naar de toegankelijkheid van het provinciaal domein voor buurtbewoners 

(cfr de site van de domeinen waar dit wel duidelijk wordt vermeld) 

 

Vriendelijke groeten, 

 

Patrick De Klerck 

 
 

Antwoord: 

 

Geachte Provincieraadslid, 

 

Op uw schriftelijke vragen van mei 2020 m.b.t. het provinciedomein Zeebos te Blankenberge 

kunnen we u als volgt antwoorden: 

Vragen 1 t.e.m. 3 aangaande de toegankelijkheid van het domein voor gewone fietsers, 

mountainbikers en ruiters:  

In 2019 werd een beheerplan en toegankelijkheidsregeling opgesteld voor het 

provinciedomein Zeebos. De toen weerhouden tracés voor mountainbikers en ruiters kunt u 

in bijlage terugvinden. De huidige borden en plattegronden op het terrein zullen op basis 

van dit plan aangepast worden.  

 

De voorgestelde tracés werden tijdens de opmaak van het beheerplan grondig afgewogen 

t.o.v. de andere waarden aanwezig in het domein. Er werd een afzonderlijk overleg gepleegd 

met de plaatselijke ruiterverenigingen en mountainbikers. Zij vonden de voorgestelde 

toegankelijkheidsregeling een evenwichtig compromis. Eind vorig jaar werd er een openbaar 
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onderzoek gehouden en konden geïnteresseerden deelnemen aan een info- en 

inspraakmoment over dit beheerplan. Er werden toen geen opmerkingen of vragen tot 

wijzigingen ontvangen. Aldus bekwam het Provinciebestuur begin 2020 goedkeuring van de 

bevoegde Vlaamse Minister omtrent dit beheerplan en toegankelijkheidsregeling. 

 

Intussen is het bestuur reeds gestart met de realisatie van de verschillende beschreven 

onderdelen van dit plan. Het ruiterpad doorheen het domein (vanaf de Zeebruggelaan tot 

aan de Kustbaan) werd reeds volledig fysiek gerealiseerd. Hiervoor werden er inspanningen 

verricht om voldoende doorgang te realiseren doorheen het bos, langs de koeienweide en 

helemaal langs de Graaf Jansader om tot op de parking van het vakantiecentrum Duinse 

Polders te komen. De aangepaste bebording is momenteel in productie en zal zeer 

binnenkort geplaatst worden.  

Het tweede gedeelte dat opengesteld wordt voor ruiters – een tracé dat parallel loopt met 

het recreatieve fietspad langs de Kustbaan tot in Zeebrugge - zal de komende jaren pas 

geopend kunnen worden. Het betreffende terrein dient immers eerst grondig gesaneerd te 

worden van exotische planten en bouwafval dat er in het verleden gestort werd. 

 

Het mountainbikepad, zoals aangeduid op het plan in bijlage, zal in de komende winter 

gerealiseerd worden. Wij voorzien hiervoor meerdere natuurlijke en uitdagende hindernissen 

waarop off-road fietsers zich kunnen uitleven. Andere gedeelten van het bos kunnen 

hiervoor niet opengesteld worden, want het beheerplan reserveert de oostelijke zone voor 

de recreatieve wandelaar in een onverstoorde natuur.   

 

Grosso modo kan het provinciedomein dus opgesplitst worden in twee delen: een westelijk 

(recreatiever) deel en een oostelijk (rustiger) deel. Maar uiteindelijk blijft het domein Zeebos 

een domein dat slechts beperkt is in omvang en waarin steeds gestreefd moet worden naar 

een gezond evenwicht tussen natuur en (zachte) recreatie. Een pijnpunt blijft dat er in de 

omgeving van het provinciedomein geen aantakkingen bestaan op officiële ruiter- of 

mountainbikeroutes waardoor het lokaal verlangen naar meer recreatie niet ingelost kan 

worden. Indien zich opportuniteiten voordoen, is het Provinciebestuur steeds bereid om dit 

verder te ondersteunen. 

 

Vraag 4 m.b.t. niet-toegankelijkheid speelterrein:  

 
Ingevolge de hoogdringendheid waarbij op vrijdag 20 maart 2020 alle provinciedomeinen 

moesten worden afgesloten, werd in overleg met, en op voorstel van de Stad Blankenberge 

beslist dat de stadsdiensten zouden instaan voor het fysiek afsluiten van het domein, alsook 

voor het plaatsen van de nodige signalisatie en bebording. Vanuit de Groendienst werd 

diezelfde dag nog het model van bebording - voor het in eerste fase volledig afsluiten van de 

provinciedomeinen – doorgemaild naar het stadbestuur van Blankenberge.  

De bebording en signalisatie die in een latere fase – na nieuwe richtlijnen van de Nationale 

Veiligheidsraad - geplaatst werden, waren volgens model en op initiatief van het 

stadsbestuur Blankenberge.  

 

Wij hopen u met dit antwoord voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met hoogachting, 

 

 

 

Heidi Malengier 

Directeur Groendienst 

 

 

Jurgen Vanlerberghe 

Gedeputeerde voor milieu, natuur en 

landschap 
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1.2. Vragen waarvan de reglementaire termijn 
verstreken werd en waarop laattijdig werd 
geantwoord 

 
 
 

Vraag nr. S/2020/14 

van de heer Aernoudt 

van 20.02.2020 

 

 

Vraag betreffende stand van zaken versterking kleinstedelijke centra 

 

Vraag:  

 

Geachte 

De actie AC000157 ‘Ontwikkelen van een beleid ter versterking van de kleinstedelijke centra’ 

uit het meerjarenplan 2020-2025 werd tijdens de budgetbesprekingen van november 2019 

toegelicht. 

 

Het betreft nieuw beleid ten gunste van de 10 West-Vlaamse kleinstedelijke gebieden 

aangezien deze op vandaag uit de boot vallen naast het dorpenbeleid van de provincie en het 

centrumstedenbeleid van Vlaanderen. Hier is een bedrag van 1 miljoen euro voorzien, wat 

dus een inzet van 100.000 euro voor elk van de 10 kleinstedelijke centra betekent. De 

concrete inzet zal in overleg met deze 10 gemeenten gebeuren in functie van specifieke acties 

en kan bijgevolg diverse vormen aannemen. 

 

De 10 West-Vlaamse kleinstedelijke die werden geselecteerd: Blankenberge, Diksmuide, 

Ieper, Knokke-Heist, Menen, Poperinge, Tielt, Torhout, Veurne en Waregem. 

 

Graag hadden we een stand van zaken hier van vernomen: 

 Kan een overzicht bezorgd worden van de specifieke acties per gemeente met 

vermelde bedragen (van wat er reeds beschikbaar is)? 

 Hoe zal u, in samenwerking met de betrokken gemeenten, een actieplan opstellen ? 

 Hoe zullen de acties opgevolgd worden met als doel duurzame en resultaatsgerichte 

effecten op het terrein te realiseren ? 

 Wie en hoe zullen de acties geoperationaliseerd worden ?   

 Hoe zullen de gemeenten deze acties implementeren in hun bestaand meerjarenplan ? 

 Hoe zal de financiering concreet gebeuren, zowel vanuit de provincies als vanuit de 

betrokken gemeenten ? 

 Hoe zal de provincieraad de geplande acties en resultaten kunnen opvolgen ?  Wordt 

een jaarverslag opgemaakt dat geagendeerd wordt in de betrokken 

commissie/plenaire ? 

 
Dank alvast voor uw antwoord. 
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Antwoord: 

 
 

Geacht provincieraadslid, 

In goede orde ontvingen wij via de griffie van de Provincie West-Vlaanderen uw schriftelijke 

vragen (dd. 20 februari 2020) met betrekking tot ‘stand van zaken versterking van 

kleinstedelijke centra’. 

Het betreft hier nieuw beleid dat in volle ontwikkeling is binnen deze legislatuur, waardoor we 

u willen informeren over de basis van beleidsprincipes die we in de komende maanden verder 

wensen te ontwikkelen om te komen tot concrete resultaten. Het finale doel is om uiteindelijk 

een kleinstedelijk ondersteuningsbeleid op te zetten waarbij vanuit de provincie cofinanciering 

voorzien wordt ter ondersteuning. 

 

1. Historiek, context en belang van de kleinstedelijke gebieden 

De aandacht voor de kleinstedelijke gebieden is gegroeid vanuit de Westhoek, vertrekkend 

vanuit de specifieke situatie dat de vier kleinstedelijke gebieden (Veurne, Diksmuide, Ieper en 

Poperinge) een belangrijke rol opnemen als motor van de streek. Maar ook in de andere 

regio’s nemen de kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau naast de centrumsteden een 

belangrijke verzorgende en bovenlokale rol op ten opzichte van de gemeenten rondom hen. 

Vandaar dat gekozen wordt voor een globale provinciale inzet naar de kleinstedelijke 

gebieden voor de legislatuur 2020-2025.   

 

Er zijn in West-Vlaanderen tien kleinstedelijke gebieden, waarvan vier 

structuurondersteunend. De structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden staan een trap 

hoger en hebben een nog beter voorzieningenapparaat. In de Vlaamse studie: Selectie van 

Kleinstedelijke gebieden in Vlaanderen (2011) worden zij als zeer goed, tot goed uitgeruste 

kleine stad bestempeld.  

In deze 10  kleine steden wonen momenteel ongeveer 250.000 West-Vlamingen. (Ter 

vergelijking: in de 4 centrumsteden woonden op 1/1/19 ongeveer 330.000 inwoners). De 

afgelopen 7 jaar groeide de bevolking in de kleinstedelijke gebieden aan met 3.273 inwoners. 

Alleen in Ieper, Poperinge en Knokke-Heist daalde de bevolking. De sterkste stijging deed zich 

voor in Waregem en Blankenberge. 

 
STAD INWONERS 

1/1/2019 
INWONERS 
1/1/2012 

VERSCHIL STRUCTUUR-
ONDERSTEUNEND 

IEPER 34.836 35.087 - 251 X  

POPERINGE 19.639 19.989 - 350  

DIKSMUIDE 16.726 16.432 294  

VEURNE 11.899 11.516 383  

WAREGEM 38.260 36.751 1.509 X 

MENEN 33.362 32.683 679  

TORHOUT 20.454 20.149 305  

TIELT 20.462 19.922 540 X 

BLANKENBERGE 20.419 19.336 1.083  

KNOKKE-HEIST 33.085 34.004 - 919 X 

TOTAAL 249.142 245.869 3.273  

(Bron: rijksregister) 
 
 
 

2. Bouwstenen voor het toekomstig kleinstedelijk ondersteuningsbeleid  

We stellen vooral voor om de verzorgende functie die de steden vervullen voor het hinterland 

nog te versterken en de voorziene middelen daar te investeren waar we als provincie een 

hefboom kunnen creëren. We gaan hierbij uit van een participatief traject.  
- Deze stappen werden reeds gezet: 

o Tijdens de bezoeken van deputatie aan de kleinstedelijke gebieden werd 

nagegaan of er specifieke noden/vragen zijn binnen de bovenvermelde 
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bovenlokale en grondgebonden beleidsthema’s. Dit gaat van de vraag naar een 

snelle opstart van de afbakeningsprocessen Kleinstedelijke gebieden, 

engagementen naar stedelijk groen, de uitbouw van bovenlokale 

bedrijventerreinen, de organisatie van het (klein)handelsapparaat, tot en met 

de problematiek van leegstand op de zeedijken. Het bezoek aan Torhout moet 

nog plaatsvinden. 

 
o Door de streekwerking werd op die basis een eerste selectie van bovenlokale 

en ook grondgebonden thema’s vastgelegd: mobiliteit, detailhandel, wonen, 

bovenlokaal groen en specifiek voor sommige steden de grenspositie.  

 
- Toekomstige stappen:  

o Methodologisch: verfijnen op basis van bestaand 

studiemateriaal/cijfergegevens en analyseren of er naast de 10 erkende 

kleinstedelijke gebieden nog gemeenten zijn die een belangrijke verzorgingsrol 

vervullen op vlak van voorzieningen voor het hinterland en dus eventueel in 

aanmerking kunnen komen voor ondersteuning. 

 
o Inhoudelijk: bespreken van de inhoudelijke noden op basis van de 

geselecteerde thema’s met de kleinstedelijke gebieden en het bepalen van 

gezamenlijke prioriteiten, ook budgettair. 

 
o Procesmatig:  

 terugkoppelen van de prioriteiten met de provinciale diensten en 

agentschappen 
 bespreking van het voorstel van kleinstedelijk ondersteuningsbeleid 

met de betrokken stedelijke gebieden  
 voorleggen van het kleinstedelijk ondersteuningsbeleid aan deputatie 

en raad ter goedkeuring 

 

Dit hele proces wordt de komende maanden verder door de streekwerking uitgewerkt. De 

streekwerking vormt hierbij de liaison tussen de kleinstedelijke gebieden, de provinciale 

lijndiensten en het bestuur.  

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,  

Met de meeste hoogachting, 

 

Namens de deputatie, 

Voor de provinciegriffier, 

De directeur, 

 

 

Stijn Lombaert 

De gedeputeerde voor Streekwerking,  

 

 

 

Jean DE BETHUNE 
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Vraag nr. S/2020/22 

van mevrouw Vandenbrande 

van 30.03.2020 

 

 

Vraag betreffende provinciale maatregelen om de economische impact coronacrisis te 

verlichten 

 

Vraag:  

 

Beste gedeputeerde, 

 

Noodsituaties leiden tot noodmaatregelen. Dit is een situatie die om actie roept.  De Vlaamse 

regering heeft reeds een lijst van maatregelen genomen zoals de uitbreiding van de 

hinderpremie, de waarborglening, flexibiliteit naar voorwaarden voor steunmaatregelen en 

subsidies en uitstel van onroerende voorheffing. Daarnaast heeft ook de federale overheid 

maatregelen getroffen: De tijdelijke werkloosheid wordt automatisch toegekend en wordt 

uitgebreid en versterkt, het overbruggingsrecht wordt uitgebreid en er zijn specifieke 

bepalingen per sector. 

 

West-Vlaanderen telt als enigste kustprovincie de meeste zelfstandigen in de horecasector 

(6906 zelfstandigen in de horeca op een totaal van 141.706 West-Vlaamse ondernemers, 

cijfers Guidea 2018) van alle provincies in België. Het kenniscentrum van provinciebedrijf 

Westtoer schatte het voorlopig (cf. zaterdag 28 maart 2020) omzetverlies voor de toeristische 

sector in het voorjaar van 2020 op 750 miljoen euro. Als we in onze provincie, het Lekkere 

Westen, onze levenskwaliteit willen behouden met de verscheidenheid van ondernemingen, 

handelszaken, horeca en de volledige toeristische sector, dan kan het provinciebestuur niet 

achter blijven. Supernuttig kan in deze super hulpzaam zijn.  

 

We weten reeds dat deze crisis enorm inhakt op onze toeristische sector, in ons volledige 

economische en sociale weefsel, we weten niet hoelang dit kan duren. 

 

Maar we hopen allemaal zo snel mogelijk in het post Coronatijdperk terecht te komen, en dan 

mag je niet denken dat een groot deel van onze horeca, handelaars, bedrijven en 

evenementen het niet overleven. 

 

De N-VA-fractie pleit er voor om een West-Vlaamse taskforce met een coronasteunfonds op te 

richten specifiek voor onze West-Vlaamse ondernemers. Wij vragen u met aandrang samen te 

zitten met Unizo West-Vlaanderen, HORECA West-Vlaanderen en andere belangrijke 

bondgenoten om onze economische en toeristische actoren bij te staan. 

 

Onze vragen hierbij zijn: 

 Hebt u reeds maatregelen genomen? Welke zijn dit? Tot wie kan men zich wenden? 

 Kunnen Westtoer en de POM in deze iets betekenen? 

 Waar denkt u aan om de noodsituatie te verlichten?  

 

Dank voor uw antwoorden. 

 

Isabelle Vandenbrande 
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Antwoord: 

 

Geachte mevrouw Vandenbrande 

In goede orde ontvingen wij via de griffie van de Provincie West-Vlaanderen uw schriftelijke 

vraag over uw ‘voorstel tot het nemen van provinciale maatregelen om de economische 

impact door de coronacrisis te verlichten op handelszaken, horeca en de volledige toeristische 

en economische sector’.  

 

In antwoord op uw vraag kan ik vooreest aangeven dat de deputatie in haar zitting van 9 april 

2020 goedkeuring gaf aan de oprichting van een ‘Taskforce Corona’. Deze Taskforce, met 

vertegenwoordiging vanuit het beleid zowel als vanuit de diensten/agentschappen, 

coördineerde in de eerste fase de opmaak van een globaal relanceplan. Dit plan omvat 

maatregelen op korte termijn, die de eerste nood lenigden en stabiliteit en zekerheid willen 

brengen, maar evenzeer maatregelen met structurele impact. Vooral in deze laatste categorie 

spelen de agentschappen Westtoer, POM en Inagro, vanuit hun ondernemersgerichtheid, een 

belangrijke rol.  

 

Het ‘Corona Relaunch Plan’ ligt voor op de Provincieraad van 28 mei e.k..  

 

De socio-economische onderdelen, die vanuit de POM West-Vlaanderen worden opgenomen, 

werden uitgewerkt i.s.m. de sociale partners (werkgevers, zowel als werknemers) en worden 

vanuit die hoek ten volle ondersteund, hetgeen werd bevestigd op de Raad van Bestuur van 

de POM.  

 

De hoofd-actieterreinen, waarvan ik op de Provincieraad van 23 april ll. reeds enkele zaken 

aankaartte, zijn:  

- Sociale innovatie en veiligheid, in eerste instantie gericht op een veilige heropstart van 

de ondernemingen (reguliere en sociale); 

- Bedrijfssolvabiliteit, gericht op de starters; 

- Lokale economie en beleving, met bijzondere aandacht voor de rol van de kleinhandel 

binnen de provinciale ‘Ik zomer West-Vlaams-campagne’; 

- Digitale transformatie, in het bijzonder gericht op werknemers/werkzoekenden en de 

industriële kmo’s; 

- Innovatie, gericht op de West-Vlaamse speerpuntsectoren, met een apart 

innovatieprogramma gericht op de zorgeconomie; 

- Transport & logistiek, eveneens rond digitalisering, met o.m. ontwikkeling en uitrol 

van een track & trace-systeem, naast een verdere modal shift.  

 

Al deze actieterreinen en onderliggende acties zullen voorwerp uitmaken van geëigende 

communicatie naar de doelgroepen en ook op de website van de POM worden opgenomen, 

alwaar u de nodige individuele contactgegevens zult kunnen aantreffen.  

 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

 

Namens de deputatie, 

Voor de provinciegriffier, 

De directeur, 

Ann TAVERNIER 

De gedeputeerde voor 

Economie, 

Jean DE BETHUNE 
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1.3. Vragen waarvan de reglementaire termijn 
verstreken is en waarop nog niet werd 
geantwoord 
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2. Mondelinge vragen 
 
Verslag van de mondelinge vraagstelling tijdens de provincieraad dd. 28.05.2020  
 

Vraag nr. M/2020/26 

van mevrouw Gerda Schotte 

 

Uitbreiding van de strandbars 

 

Mevrouw Gerda Schotte, Groen-raadslid, las vorige week in de pers dat er een vraag is om de 

strandbars op gebied van ruimte te mogen uitbreiden om zo de klanten beter te kunnen 

spreiden. Dit zou met de provincie worden overlegd, aldus mevrouw Schotte.  

 

De gedeputeerde voor toerisme zou hier niet zo negatief tegenover staan zegt het raadslid. 

Mevrouw Schotte citeert uit het Nieuwsblad van 20 mei 2020: “De bepalingen in het RUP zijn 

daarvoor redelijk flexibel. In bepaalde kustgemeenten zijn er stukken strand die als overgang 

dienen. Maar elke gemeente moet die oefening natuurlijk voor zichzelf maken”. Het raadslid 

zegt dat zij er de tien provinciale RUP’s “strand en dijk” nog eens op nagekeken heeft. In het 

centrumgebied van elke gemeente moet 50 % publiek toegankelijk zijn en niet geëxploiteerd. 

In Blankenberge is dat slechts 30 %  omdat deze gemeente een klein centrumgebied heeft. 

Dit betekent dat in de andere 50 % van het centrumgebied, strandbars, uitbatingen voor de 

verhuur van strandbedden, zeilen en dergelijke mogelijk zijn en nu al geëxploiteerd wordt 

zegt het raadslid. In het overgangsgebied waarover de gedeputeerde het heeft, is volgens de 

tien provinciale RUP’s geen uitbating mogelijk, aldus mevrouw Schotte.  

 

Het is dus niet aan de gemeenten om hier autonoom over te beslissen zoals de gedeputeerde 

volgens mevrouw Schotte laat uitschijnen in de pers. Het PRUP is op dat vlak helemaal niet 

flexibel. In een periode waarin al veel te doen is geweest over het gebruik van het strand is 

het volgens het raadslid zaak om zoveel mogelijk ruimte op het strand publiek toegankelijk te 

houden. Mensen die gewoon willen komen ontspannen op het strand, zonder gebruik te 

maken van een bar of andere accommodaties, frigobokstoeristen zoals ze werden genoemd, 

moeten ook de kans krijgen om te genieten van het strand en de zee stelt mevrouw Schotte. 

Zij vraagt als de gedeputeerde zich zal houden aan de bepalingen van de tien provinciale 

RUP’s en zal zij dit ook zo propageren bij de gemeenten en afdwingen van de kustgemeenten. 

 

 

Antwoord 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, leidt uit de vraag van mevrouw Schotte af 

dat zij de bezorgdheid heeft dat er deze zomer te weinig publieke ruimte op het strand zou 

zijn. Mevrouw Lahaye-Battheu zegt dat zij mevrouw Schotte kan gerust stellen en haar 

bezorgdheid wegnemen. Er zal op de stranden niet minder publieke ruimte zijn.  

 

De gedeputeerde licht de toepasselijke reglementering toe. Er zijn in eerste instantie de 

provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen “strand en dijk” die mevrouw Schotte heeft 

geciteerd. Daarin staat inderdaad dat 50 % van het centrumgebied voor strandbars, 

evenementen en andere commerciële toeristische activiteiten kan ingenomen worden.  

 

De andere helft moet toegankelijk blijven voor iedereen. In de ene 50 % kan één en ander 

door de kustgemeenten georganiseerd worden. De andere 50 % moet publiek toegankelijk 

blijven. Het behoort tot de autonomie van de kustgemeenten om deze centrumgebieden 

concreet in te vullen en te bepalen waar onder meer strandbars komen en waar evenementen 

worden georganiseerd. De flexibiliteit waarnaar de gedeputeerde heeft verwezen en waarbij in 

het artikel een beperkte uitleg staat, bestaat er vandaag vooral in dat vele kustgemeenten 

hebben beslist dat er deze zomer geen evenementen zullen doorgaan, zodanig dat er ruimte 

vrijkomt, aldus de gedeputeerde. Ruimte voor bijvoorbeeld strandbars waar de regels van 

sociale afstand moeten worden gerespecteerd.  
 



Bijlage zittingsverslag en notulen provincieraad West-Vlaanderen dd. 28.05.2020 27 

 

 

 

 

Dat is een voordeel zegt mevrouw Lahaye-Battheu, maar zij wil niet afdoen aan de lokale 

autonomie van de kustgemeenten. De gedeputeerde zegt enkel dat er flexibiliteit mogelijk zal 

zijn, want de evenementen zijn geschrapt. Op plaatsen waar, bijvoorbeeld in Zeebrugge met 

“film op het strand”, evenementen worden georganiseerd, zal nu ruimte vrijkomen en de 

betrokken kustgemeente kan zelf bepalen wat daar zal komen. Dit kan dan een strandbar zijn 

waar er dan ook meer ruimte is om op veilige afstand van elkaar te zitten. Vervolgens 

verwijst de gedeputeerde naar het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering met betrekking 

tot de  stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is.  

 

Dat houdt in dat er een mogelijkheid is om vier keer gedurende een periode van 30 dagen, dit 

mag aaneensluitend zijn, in totaal voor vier maanden, tijdelijke constructies zonder 

omgevingsvergunning te plaatsen. Dat is een tweede vorm van flexibiliteit die vanuit 

Vlaanderen wordt aangeboden. Dit op voorwaarde dat dit niet in strijd is met de 

gemeentelijke RUP’s of de constructie niet gelegen is in een gebied dat vanuit Vlaanderen 

aangeduid is als kwetsbaar gebied. Belangrijk is dat de voorziene bestemming niet wordt 

ondermijnd benadrukt mevrouw Lahaye-Battheu. De gedeputeerde verwijst tenslotte naar de 

overgangsgebieden waar in het artikel heel kort naar verwezen wordt.  

 

Een beetje een onvolledige verwijzing, aldus de gedeputeerde. Ook hier is het 

uitvoeringsbesluit van toepassing. De overgangsgebieden geven een verweving aan tussen 

recreatie aan de ene kant en natuur aan de andere kant. De gedeputeerde geeft als voorbeeld 

een plaats waar een surfclub is gesitueerd. De mogelijkheden zijn daar, maar dit hangt ook af 

van locatie tot locatie. In Wenduine bijvoorbeeld is er een ruim overgangsgebied waar er 

mogelijkheden kunnen zijn. De gedeputeerde concludeert dat het artikel weergave probeerde 

te geven van de mogelijkheden die onder andere de provinciale RUP’s bieden. Het is absoluut 

niet de bedoeling dat er minder publieke stranden zouden zijn zegt de gedeputeerde. Dat is 

ook niet toegelaten. Het is belangrijk om aan te geven dat de voorschriften van een PRUP 

toegepast moeten worden, maar er moet ook aangegeven worden wat de 

afwijkingsmogelijkheden zijn en wat de flexibiliteit is zegt de gedeputeerde.  

 

Om daar een gezond evenwicht in te vinden is er een rol weggelegd voor de lokale besturen 

die hierover de autonomie hebben. Er is recent veel overleg geweest met onder andere de 

kustburgmeesters. Zij hebben de gedeputeerde in het opstellen van hun plannen geen 

problemen gemeld met de voorschriften van onder meer de provinciale RUP’s. 

 

 

Repliek 

 

Mevrouw Schotte zegt dat het haar plezier doet dat er voldoende ruimte zal zijn voor mensen 

die gewoon naar het strand willen komen. Het artikel in het Nieuwsblad was dan misschien 

wat tendentieus of gaf misschien aanleiding tot andere veronderstellingen. Mevrouw Schotte 

is tevreden met het antwoord. 

 

 

Vraag nr. M/2020/27 

van de heer Patrick De Klerck 

 

Financiering IKWV 

 

De heer Patrick De Klerck, Open Vld-raadslid, zegt dat de intercommunale kustreddingsdienst 

West- Vlaanderen (IKWV) de afgelopen maanden al enkele keren ter sprake kwam tijdens de 

provincieraad. Hij vat de problematiek nog even samen. Eind 2018 is de provincie West-

Vlaanderen uitgetreden als vennoot van de intercommunale, dit in navolging van de wijziging 

van het decreet lokaal bestuur. De provincie was en is echter een belangrijke partner voor 

IKWV: jaarlijks kan IKWV rekenen op een werkingsbijdrage van 250.000 euro.  
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Na de uittreding kwam deze bijdrage echter op de helling te staan en werd vooral gekeken 

richting Vlaamse overheid om deze ondersteuning over te nemen, aldus de heer De Klerck. 

Helaas is dit op heden nog niet gebeurd zegt het raadslid, en tijdens het opstellen van de 

jaarlijkse begroting zorgt dit telkens opnieuw voor stress en onzekerheid bij IKWV.  

 

De provincie heeft eind vorig jaar toch haar verantwoordelijkheid genomen en heeft opnieuw 

jaarlijks 250.000 euro voorzien in het meerjarenplan. IKWV slaagde er de afgelopen jaren in 

om dit gebrek aan middelen op te vangen door het afsluiten van private partnerschappen en 

het verhogen van de werkingsbijdrage van de verschillende kustgemeenten. Private 

partnerschappen zijn echter een onzeker gegeven en kunnen in principe worden opgezegd, 

waardoor IKWV opnieuw ernstig in de problemen komt verduidelijkt het raadslid. Vandaar de 

uitdrukkelijke vraag van de Open Vld fractie aan de Vlaamse overheid om de werking van de 

redders aan zee op een structurele manier te gaan ondersteunen.  

 

De coronacrisis heeft ondertussen ook roet in het eten gestrooid en maakt erg duidelijk dat 

IKWV absoluut geen financiële ademruimte heeft om iets extra’s te doen, stelt het raadslid. 

De aankoop van beschermingsmateriaal of materiaal om zones uit te breiden is geen optie als 

IKWV geen middelen krijgt. Na het kustburgemeerstersoverleg van maandag 11 mei 2020 liet 

Vlaams minister van toerisme optekenen dat de Vlaamse overheid voor de extra kosten zou 

instaan. De heer De Klerck vraagt als de gedeputeerde een stand van zaken kan geven in dit 

dossier en als ondertussen één en ander werd geofficialiseerd. 

 

 

Antwoord 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, verduidelijkt graag eerst het totale financiële 

plaatje van IKWV. IKWV heeft om haar werking optimaal te kunnen doen jaarlijks 620.500 

euro nodig. De tien kustgemeenten betalen 162.500 euro, daarnaast betalen ze ook ongeveer 

4.000.000 euro aan redderslonen.  

 

De Vlaamse overheid komt tussen voor 120.000 euro. De private partners voor 136.000 euro 

en de provincie West-Vlaanderen 250.000 euro, zoals het raadslid heeft gezegd. De 

gedeputeerde bevestigt dat IKWV reeds een hele tijd aan Vlaanderen vraagt om de 

structurele bijdrage te verhogen. Om op die manier niet jaar na jaar in de onzekerheid te 

leven of de werking van IKWV wel haalbaar is voor het komende jaar. De gedeputeerde 

verwijst hierbij naar een discussie van vorige zomer.  

 

Toen heeft de gedeputeerde duidelijk gemaakt dat niet alleen West-Vlamingen in de zee 

zwemmen. Ten gevolge van de coronacrisis komen er extra kosten af op IKWV. Tijdens het 

overleg met de burgemeesters van de kust van 11 mei werd het advies geformuleerd om de 

bewaakte zwemzones vanaf 27 juni te openen. Om die te kunnen openen zijn er heel wat 

extra kosten gemaakt zegt de gedeputeerde. De gedeputeerde geeft een opsomming: 

spatbrillen, overalls, face shields, ballonmaskers, ffp2 maskers en chirurgische maskers. Dit 

alles samen voor 27.000 euro. Deze aankopen zijn gebeurd om op te kunnen starten. In elke 

redderspost wordt een basispakket voorzien, maar het valt te verwachten dat er tijdens de 

zomer nog bijbestellingen zullen moeten worden geplaatst. Daarnaast is er een opleiding 

nodig voor de beademingsteams, zodat een deel redders kan werken met ballonmaskers en 

een correcte reanimatie kunnen uitoefenen.  

 

Deze opleiding zal door Wobra worden uitgevoerd en zal natuurlijk ook geld kosten, aldus de 

gedeputeerde. Vandaag heeft IKWV nog geen zicht op deze kostprijs. Op dit moment is het zo 

dat er nog geen enkele kustgemeente officieel te kennen heeft gegeven dat ze hun bewaakte 

zones zullen uitbreiden. Groot materiaal werd nog niet bij gevraagd, maar dit is nog steeds 

mogelijk en dan zouden de kosten ook hiervoor nog oplopen. De gedeputeerde zegt tenslotte 

ook nog goed nieuws te kunnen melden. Deze ochtend werd vanuit het kabinet van minister 

Demir, dus na haar aanwezigheid op 11 mei op het overleg van de kustburgemeesters waarop 

zij een belofte had gedaan, officieel bevestigd dat er voor dit jaar vanuit Toerisme Vlaanderen 
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een bijdrage komt van 250.000 euro. Daarvoor zal eerstdaags een begrotingsaanpassing 

gebeuren.  

 

De gedeputeerde geeft aan te hopen dat die bijdrage ook structureel kan verankerd worden 

voor de komende jaren. Zij denkt dat het goed is dat dit reeds voor dit jaar officieel werd 

bevestigd. De zomer die er aan komt zal geen makkelijke zomer zijn voor IKWV, maar ze 

zullen deze alvast goed doorkomen omwille van deze extra bijdrage van Vlaanderen.  

 

 

Repliek 

 

De heer De Klerck dankt de gedeputeerde voor het positieve nieuws en uitgebreide antwoord. 

Het is positief dat Vlaanderen dit jaar een extra bijdrage van 250.0000 euro voorziet. Hij 

hoopt bovendien dat dit in de toekomst structureel wordt aangepakt en de bijdrage ook voor 

de komende jaren wordt voorzien. 

 

 

Vraag nr. M/2020/28 

van de heren Piet Vandermersch, Maarten Tavernier en Luc Coupillie, de dames 

Bieke Moerman en Els Kindt en de heer Filip Buyse 

 

Droogteproblematiek 

 

Vragen 

 

De heer Anthony Dumarey, fractieleider Open Vld, wijst erop dat raadslid Piet Vandermersch 

de laatste jaren al een paar keer is tussengekomen in verband met de droogteproblematiek. 

Voor het vierde jaar op rij wordt de land- en tuinbouwsector getroffen door een enorme 

droogte. Het verschil met de voorbije jaren is dat de droogte zich dit jaar uitzonderlijk vroeg 

manifesteert en dat er half mei al een captatieverbod is uitgevaardigd.  

 

Vanaf 21 mei, en bij uitbreiding vanaf 25 mei, is het verboden om water te capteren uit alle 

onbevaarbare waterlopen gelegen in het Ijzerbekken en uit de stroomgebieden van de 

Rivierbeek, de Hertsbergebeek en de Bornebeek. Daarnaast blijft het verboden om water te 

capteren uit de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde. In twee gevallen blijft het 

beperkt capteren nog toegelaten, namelijk voor drinkwater op de weiden en voor het 

aanmaakwater van gewasbeschermingsmiddelen. 

 

Voor de land- en tuinbouwsector is de toestand sowieso dramatisch. Halfweg mei tot halfweg 

juni is voornamelijk het plantseizoen voor de groenteteelt. De sector heeft de voorbije weken 

en maanden al enorme verliezen geleden door de coronacrisis en wordt nu geconfronteerd 

met het verbod om uit bepaalde kwetsbare gebieden water op te pompen. De beslissing werd 

meteen en zonder aankondiging en aanloopfase genomen. Voor heel wat landbouwers is het 

dan ook een slechte zaak om dit te moeten ondergaan. Gewassen die ondertussen waren 

gezaaid en geplant zullen nu noodgedwongen kapotgaan. 

 

Deze situatie maken we nu voor het vierde jaar op rij mee en telkenmale worden de 

landbouwers voor voldongen feiten geplaatst. Een captatieverbod tien dagen vooraf 

aankondigen biedt de landbouwers de mogelijkheid om hun zaai- en plantwerk te schikken 

naar het verbod. De heer Dumarey vraagt hoe de impact van het vorig captatieverbod op de 

landbouwsector werd geëvalueerd en wat eruit werd geleerd, op welke manier de naleving 

van het captatieverbod zal worden gecontroleerd, of de provincie ondersteunende 

maatregelen voorziet voor de landbouwsector, door bijvoorbeeld alternatieven aan te bieden 

van de in kaart gebrachte waterreserves, en, tot slot, of het nog opportuun is dat 

landbouwers investeren in beregeningsinstallaties, wanneer de land- en tuinbouwsector iedere 

keer een gemakkelijke prooi is voor een captatieverbod. 
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Mevrouw Gerda Schotte, fractieleider Groen, stelt de vraag in naam van raadslid Maarten 

Tavernier en zegt dat het thema ‘droogte’ de voorbije jaren jammer genoeg al ettelijke keren 

het voorwerp van debat is geweest in de raad. Meestal vond het debat achter de zomer 

plaats. Op vandaag is de zomer nog niet eens begonnen en ondertussen is het duidelijk dat 

droogte voor het derde jaar op rij een groot probleem zal worden.  

 

Het is voor velen vervelend, maar in de eerste plaats voor de landbouwers. Wie nu nog niet 

gelooft dat klimaatverandering de uitdaging van de eeuw zal worden, moet bij één van de 

landbouwers eens zijn licht opsteken. We zijn in de maand mei en in een groot deel van West-

Vlaanderen is er nu al een captatieverbod ingevoerd.  

 

De roep naar grotere watervoorraden klinkt luid en is begrijpelijk. Op dat vlak gebeuren 

terechte initiatieven en het provinciebestuur speelt hierop in. Het waterputtenreglement, dat 

straks op de agenda staat, is daar een voorbeeld van. Met deze initiatieven alleen, zal men er 

echter niet geraken. Water is niet overal beschikbaar en niet elke boerderij en landerij ligt 

naast een beek. Daarbovenop komt dat het vervoer van water een dure zaak is. Business as 

usual is geen optie meer. Mevrouw Schotte vraagt welke initiatieven, naast de terechte 

inspanningen rond de watervoorraden, het provinciebestuur en Inagro zullen nemen om de 

landbouwmethoden aan te passen aan het nieuwe normaal, met minder regen dan we 

voorheen gewoon waren. 

 

De vraag van N-VA-raadslid Luc Coupillie wordt gesteld door de heer Kristof Pillaert, 

fractieleider N-VA. De droogte is al verschillende keren aan bod gekomen. De provincie heeft 

hierin het voortouw genomen en heeft acties mee ondersteund. In deze optiek werd in 2019 

binnen Inagro een functie gecreëerd, die de naam ‘watermakelaar’ heeft gekregen. Deze 

persoon moet publiek-private overeenkomsten sluiten die voor waterbuffering en 

waterbesparing kunnen zorgen. Een eerste verslaggeving hieromtrent sprak dat er begin 2020 

al 103 aanvragen waren, waarvan er, na een eerste selectie, 15 de beoordelingscommissie 

zouden passeren. Een eerste vraag is dan ook of er in het voorjaar van 2020 al concrete 

plaatsen zijn vastgelegd die aan de gestelde criteria voldoen, en zo ja, waar deze waterputten 

binnenkort in de provincie zullen opduiken. 

 

In de commissiebespreking van 18 mei werd door het diensthoofd waterlopen nogmaals 

duidelijk gemaakt dat de watermakelaar in poldergebieden niets te zoeken heeft. Dat is 

terecht. In de polders is er echter ook nood aan zoet water, en dan vooral in de 

Westkustpolder waar het fenomeen van verzilting vlug de kop opsteekt. In eerdere 

tussenkomsten rond deze problematiek verwees gedeputeerde Bart Naeyaert als oplossing 

naar een verbreding van de bestaande waterlopen in de betrokken gebieden. Er is een 

probleem door het feit dat de provincie geen beheerder is van deze gebieden en waterlopen, 

en aangewezen is op andere overheden, hetzij de polder, hetzij de Vlaamse overheid. De heer 

Pillaert vraagt of de gedeputeerde bij deze overheden heeft aangeklopt om de verbreding van 

hun waterlopen, waar opportuun aan sparen of buffering kan worden gedaan, te promoten. 

Concreet kan men hierbij denken aan de Grote Beverdijk in de Westkustpolder, een plaats 

waar al jaren onteigeningen werden getroffen voor waterafvoer, maar waar men ook aan 

wateropslag zou kunnen doen. 

 

Een adaptieve oplossing zou ook kunnen komen van de zuiderburen. In januari 2018 kon men 

dit vernemen via een mondelinge vraag van toenmalig raadslid De Roo. Het gaat hierbij om 

een moeilijke technische operatie, vanuit het waterrijk gebied rond Saint-Omer in Frankrijk, 

om vandaaruit een watervoorraad naar het zuidwesten van West-Vlaanderen af te voeren, in 

plaats van het water naar de zee te laten stromen. Gedeputeerde de Bethune zou hierover 

zijn connecties in ‘Le Nord’ aanpreken. De vraag is of de heer de Bethune van de zuiderburen 

ooit de medewerking heeft gekregen om dit idee in uitvoering te kunnen brengen. Sedert 

2018 heeft de raad hier niets meer over vernomen. 

 

De heer Simon Bekaert, fractieleider Sp.a, stelt de vraag in naam van Sp.a-raadslid Bieke 

Moerman. Steeds meer, steeds langer en steeds vroeger kent onze regio periodes van 

droogte, met soms extreme waterschaarste tot gevolg. De Sp.a-fractie is dan ook verheugd 
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dat de provincie deze problemen van overlast en droogte op korte termijn wil aanpakken via 

het provinciaal waterputtenreglement, dat straks zal voorliggen. De sector aanmoedigen om 

te investeren in eigen watervoorraden en een samenwerking op te zetten om een 

waterbuffering aan te leggen op private gronden, biedt mogelijkheden om water te stockeren, 

om in periodes van droogte te gebruiken.  

 

Het is dan ook efficiënt om de kleinschalige gecontroleerde overstromingsgebieden 

multifunctioneel in te zetten en ze ook dienst te laten doen als waterspaarbekken voor private 

partners. Toch zijn deze ingrepen, gezien de ernst van de problematiek, slechts een druppel 

op een hete plaat. Er is ook nood aan oplossingen op lange termijn. Bij Inagro is heel wat 

expertise aanwezig om deze problematiek structureel aan te pakken. De heer Bekaert vraagt 

op welke manier de gedeputeerde de bij Inagro aanwezige expertise zal omzetten in de 

praktijk en welke structurele maatregelen hij zal nemen om de waterschaarste in West-

Vlaanderen ook op lange termijn aan te pakken. 

 

Mevrouw Els Kindt, fractieleider CD&V, geeft aan dat ze het specifiek over het captatieverbod 

wil hebben dat in grote delen van West-Vlaanderen werd ingesteld. Het instellen van het 

verbod vond in twee stappen plaats, eerst voor de stroomgebieden van de ecologische 

kwetsbare beken, en vervolgens voor het Iizerbekken. In het Ijzerbekken is het vooral het 

lage peil van de Ijzer dat zorgen baart.  

 

Het is de eerste maal dat er puur om ecologische redenen een captatieverbod wordt 

uitgevaardigd, niet alleen voor de ecologische waterlopen zelf, maar voor het volledige 

stroomgebied. De CD&V-fractie mist hierbij de afweging die er is gemaakt met de andere 

functies van waterlopen. Het lijkt dan ook om een vrij eenzijdige beslissing te gaan.  

 

Waterlopen hebben ook een economische functie, meer bepaald het ter beschikking stellen 

van water voor teelten en drinkwater voor dieren. Het is voor de fractie duidelijk dat de 

watervoorraad in de waterlopen zijn limieten kent. De vraag is of er geen tussenoplossingen 

bestaan, in plaats van meteen alles te verbieden, zodat een meer genuanceerd besluit kan 

worden genomen. 

 

Mevrouw Kindt vraagt of er meer duidelijkheid kan worden gegeven over het tot stand komen 

van het captatieverbod en wat hierin de rol van de provincie is, of er mogelijkheden zijn om 

enerzijds naar een zeker beschermingsniveau van de ecologie te gaan in kwetsbare 

waterlopen en anderzijds toch niet meteen een volledig captatieverbod in te voeren, wat 

nefast is voor de landbouw, en tot slot, welke elementen volgens de gedeputeerde een 

onderdeel kunnen uitmaken van een meer structurele oplossing. 

 

De heer Filip Buyse, fractieleider Vlaams Belang, zegt dat we de droogste lente meemaken in 

119 jaar. Het is ook het vierde jaar op rij waarin er te weinig regen valt. Dit leidt tot een 

uitzonderlijk vroeg captatieverbod. In een artikel van Het Laatste Nieuws van 27 mei stond de 

oproep van een landbouwer uit Meulebeke om de reglementering voor het aanleggen van een 

eigen vijver of spaarbekken soepeler te maken. Mocht dit er niet komen, dan is er voor het 

vak van landbouwer geen toekomst meer weggelegd.  

 

Straks ligt het waterputtenreglement voor, een publiek-private samenwerking in het kader 

van de waterbeheersing voor aangelanden van waterlopen. Het is alvast een stap in de goede 

richting en zal mogelijk een oplossing bieden voor een deel van de getroffen landbouwers. In 

de provincie Antwerpen heeft men begin april als eerste een droogte- en 

hemelwatercoördinator aangesteld.  

 

Deze persoon moet vooral met andere overheden en actoren overleggen en nadenken over 

een manier om bij droogte in te grijpen. De heer Buyse vraagt of de provincie West-

Vlaanderen ook van plan is om een droogte- en hemelwatercoördinator aan te stellen. 
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Gezien het probleem van waterschaarste eerder structureel dan occasioneel is, vraagt de 

Vlaams Belang-fractie zich ook af of er geen aanvullende mogelijkheden zijn om de land- en 

tuinbouw te ondersteunen.  

 

Inagro zou landbouwers kunnen begeleiden in een omschakelingstraject, om op een 

economisch rendabele manier meer droogte-resistente-gewassen te kweken. De vraag is of 

Inagro hieromtrent al een onderzoek voert, en zo ja, of er al bevindingen van dit onderzoek 

kunnen worden gepubliceerd. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Bart Naeyaert, gedeputeerde, zegt dat we geconfronteerd worden met de droogste 

lente sedert 109 jaar. Dit zorgt voor grote problemen bij de land- en tuinbouw, maar ook bij 

andere sectoren. Bij de land- en tuinbouw gaat het voornamelijk over het laten opgroeien van 

gewassen, die vaak nu geplant en aan het kiemen waren, en onvoldoende aanslaan.  

 

Binnen enkele weken komen daar teelten bij die, om af te rijpen, een extra watergift nodig 

hebben. Dat zal de problemen alleen maar vergroten en het wordt moeilijk om voor die 

teelten nog een goed resultaat te halen. 

 

De situatie is voor de land- en tuinbouw dan ook zeer ernstig en de schade zal groot zijn. 

Daarbij komt nog het feit dat het rampenfonds op dat vlak is weggevallen. 

 

In die omstandigheden worden de landbouwers geconfronteerd met een captatieverbod. De 

heer Naeyaert wijst er voor alle duidelijkheid op dat de provincie hierin geen enkele 

beslissingsmacht heeft. De wettelijke basis van een captatieverbod is artikel 28 van het 

provinciedecreet, dat aan de gouverneur toelaat om in tijden van noodsituaties de 

maatregelen te nemen die nodig zijn om die noodsituaties te bedwingen.  

 

Op basis van dat artikel neemt de gouverneur sinds een aantal jaren beslissingen rond 

captatieverboden. Hij alleen heeft die macht. Voorafgaand wordt een provinciaal droogte-

overleg samengeroepen, waarin alle waterloopbeheerders, de landbouworganisaties, de 

Vlaamse administraties en de drinkwatermaatschappijen aanwezig zijn, en worden vanuit 

verschillende hoeken de pro’s en contra’s van een captatieverbod besproken.  

De gouverneur heeft de traditie om het verbod zo lang mogelijk uit te stellen, omdat hij niet 

wil overgaan tot captatieverboden, wanneer hij meent dat er daartoe nog geen redenen zijn. 

 

Vorige week woensdag is een droogte-overleg georganiseerd en werd door alle partners 

aangebracht wat de ernst van de situatie was. Er was ook een nota van de Vlaamse overheid, 

die sprak over de ecologische kwetsbaarheid van een aantal waterlopen. Vanuit de landbouw 

werd sterk de nadruk gelegd op het feit dat, door het gebrek aan water, de schade voor de 

sector zeer groot zal zijn, en dat het captatieverbod de schade nog zal vergroten. Op basis 

van de insteek vanuit alle verschillende overheden, heeft de gouverneur zijn beslissing 

genomen. 

 

De heer Naeyaert zegt van mening te zijn dat de gouverneur in eerste instantie vrij ver is 

gegaan in het captatieverbod, door ook de zijwaterlopen van de ecologisch kwetsbare 

waterlopen in het verbod mee op te nemen. Dat zorgde ervoor dat onmiddellijk een groot 

gebied in het captatieverbod was opgenomen.  

 

De heer Naeyaert wijst erop dat dit niet in de lijn van zijn verwachtingen lag. Daarna is het 

volledige Ijzerbekken erbij gekomen, zonder nieuwe samenkomst van het droogte-overleg, 

maar op basis van een peilpunt dat op het overleg aan bod was gekomen. 

 

De heer Naeyaert zegt nogmaals dat hij niet gelukkig was met de omvang van het 

captatieverbod, maar zoals aangegeven heeft de provincie enkel een adviserende 
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bevoegdheid en is het de gouverneur die autonoom beslist over hetgeen het captatieverbod 

moet inhouden.  

 

Anderzijds geeft de heer Naeyaert aan blij te zijn dat het captatieverbod op het niveau van 

een provincie wordt afgewogen, en gebiedsgericht per regio gebeurt. 

 

Naar de toekomst toe zou de heer Naeyaert graag een onderscheid zien tussen de 

aangelanden aan een beek en andere watercapteerders. Een aangelande aan een beek heeft 

ook de lasten van een beek en wordt geconfronteerd met de erfdienstbaarheden, met het feit 

dat men op de akkers naast de beek eventueel ruimspecie zal aanvoeren en met eventuele 

overstromingen van de akkers in tijden van wateroverlast.  

 

Er is ook een onderscheid tussen de polders, waar men de problematiek van de verzilting 

kent, en andere gebieden in West-Vlaanderen, waar, volgens de heer Naeyaert, een 

captatieverbod minder efficiënt is dan in de polders. In de polders moet men een bepaald peil 

aanhouden om de verzilting tegen te gaan. Buiten de polders stroomt het water sowieso weg 

en is de verziltingsproblematiek niet aan de orde. 

 

In het verleden ging men meer specifiëren dat een captatieverbod ook vaak gedurende een 

periode van de dag of de nacht met een sproeiverbod gepaard ging. Dit bracht voor de 

landbouwers de stress mee dat, indien ze nog mochten irrigeren, dit ’s nachts moest 

gebeuren, terwijl ondertussen is aangetoond dat irrigeren ’s nachts of overdag weinig verschil 

maakt op het verlies aan water. 

 

Het captatieverbod is geen verbod om water te irrigeren en de teelten te beregenen, het is 

een verbod op het gebruik van water uit de beken. Het is ook geen verbod van het gebruik 

van water uit de bufferbekkens, die voor het grootste gedeelte offline van de beek liggen. 

Bekkens die online in de beek liggen is een ander verhaal.  

 

Hert captatieverbod is er nu eenmaal en door de jaren heen is hierbij ervaring opgebouwd. Op 

de website van de provincie West-Vlaanderen is er een deelsite over waterschaarste, waar je 

alle informatie over de captatieverboden kan terugvinden.  

 

Er is ook een mailadres waarop je vragen over het captatieverbod en de alternatieve 

waterbronnen kunt sturen. De watermakelaar en de droogtecoördinator, die de provincie 

sinds 1 mei 2020 in dienst heeft, volgen dit op. 

 

Het blijft een feit dat we niet zelf voor regen kunnen zorgen en dat we ook geen water 

kunnen bijmaken. De boodschap is dan ook meer dan ooit om in de winter, voorafgaand aan 

een droge periode, water te capteren. Dit gebeurt al op verschillende manieren en er lopen 

tientallen projecten, groot en klein, die via allerlei methoden proberen om de watervoorraad 

verder op te bouwen. Hetgeen door landbouwers als bijkomende buffering is aangevraagd 

stijgt exponentieel. Van zes aanvragen voor het aanleggen van een watervoorraad in 2016, 

naar 55 aanvragen in 2019. Het volume van 4.000 kubiek die in 2016 werd gecreëerd, is in 

2019 gestegen tot een volume van 225.000 kubiek.  

 

In totaal is er van 2016 tot op heden 360.000 kubiek extra watervoorraad door de 

landbouwers op hun eigen gronden en in de nabijheid van beken gecreëerd. 

 

Inagro kan in de vergunningsprocedure zorgen voor een stuk begeleiding, onder andere bij de 

wetgeving en bij het moeilijke element van de grondafzet. Er kan een mogelijke patstelling 

komen tussen enerzijds de persoon die een put wil graven voor een watervoorraad, en, indien 

men de opgegraven aarde naar een andere plaats wil brengen, het verwijt dat het bufferend 

vermogen van het gebied gehypothekeerd zal worden door de ruimte voor water op een 

andere plek weg te nemen.  
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Als men samen met de landbouwer zoekt, worden er toch plaatsen gevonden om die aarde te 

deponeren. Het is lastig en moeilijk en het vergt soms tijd om dit te kunnen realiseren. Het 

frustreert ook mensen. Het ene kan echter niet genegeerd worden, om het andere blind toe te 

passen. Men moet oog hebben voor beide elementen, zowel enerzijds de watervoorraad door 

een put te graven, als het zorgvuldig neerleggen van de afgegraven grond op plaatsen waar 

het niet voor hinder zorgt. 

 

De provincie heeft over de verschillende legislaturen heen 260.000 kubiek aan 

buffercapaciteit publiek aangelegd. In de huidige legislatuur zal bijkomend 100.000 kubiek 

aan voorraadcapaciteit worden gerealiseerd. Er is ook het waterputtenreglement, dat straks in 

de raad zal worden goedgekeurd. Op de voorafgaande call hebben 105 landbouwers 

ingetekend. Daarvan zijn 34 dossiers verder onderzocht.  

 

Het is nog wat voorbarig om te melden, maar na goedkeuring van het reglement zouden een 

tiental projecten kunnen worden goedgekeurd om een combinatie te maken van 

watervoorraad en waterbuffering. De provincie is hierbij de trekker in de 

vergunningsprocedure en het realiseren. De landbouwer betaalt de investering van de 

voorraad en de provincie betaalt de bijkomende buffercapaciteit die zal worden gerealiseerd. 

De watermakelaar heeft de voorbije periode voornamelijk werk gestoken in het verwerken 

van de call en het opbouwen van de kennis, om op vandaag het reglement te kunnen 

voorleggen aan de raad en de call te kunnen toewijzen.  

 

Daarnaast lopen er Europese projecten, landinrichtingsprojecten, zijn er waterlandschappen 

en zijn er tal van publiek-private samenwerkingen. In de commissie van mei 2019 is er een 

uitgebreid overzicht gegeven van lopende projecten. Het zijn zaken die tijd vragen om te 

realiseren. De simpelste manier bestaat erin dat iemand op zijn private grond zelf een 

watervoorraad gaat creëren. Dan hoef je geen verschillende partners bij elkaar te brengen en 

is alleen de klip van de gunningsprocedure te nemen. 

 

Het project Ardo - INERO is in de pers gekomen. Het is een project van een coöperatie van 

landbouwers, die een hydrantennetwerk hebben uitgebouwd, waarbij het water van het 

bedrijf Ardo ter beschikking wordt gesteld. Het gaat hierbij om 150.000 kubiek, om te 

verdelen over 500 hectare. Het is een mooi project geworden, waarvan de realisatie 8 jaar 

heeft geduurd en een aantal miljoenen euro heeft gekost. Er lopen op andere plaatsen een 

aantal onderzoeken voor identieke realisaties.  

 

We noemen dit ‘het gebruik van effluenten’. Soms stoot men hierbij op zouten, die in de 

effluenten aanwezig zijn. De bedrijven zijn momenteel zover gekomen om maximaal over te 

gaan tot hergebruik van water. Het water dat daarna effectief wordt geloosd, bevat een vrij 

hoog zoutgehalte. Dat zout moet er worden uitgehaald, of minstens moet er worden voor 

gezorgd dat de zoutbalans van het water dat ter beschikking wordt gesteld goed zit. 

 

Verder is er nog het Kreekrug Infiltratie Systeem (KIS) in de polders, waarvan een aantal 

projecten ondertussen zijn uitgewerkt. Plaatsen waar een zoetwaterbel in de polder zit, 

worden in de winter aangevuld, zodat er in de zomer water uit kan worden genomen. In 

Veurne is een concreet project in de maak met een landbouwer en Inagro. 

 

Er zijn ook de bufferbekkens in de polders want de polder is met zijn waterlopen één groot 

bufferbekken. Met peilbeheer wordt aan watervoorraadbeheer gedaan. In de winter wordt het 

peil lager gehouden, om bij grote watertoevloed het water tijdig de zee te kunnen insturen. In 

de zomer wordt het peil hoger gehouden om de verzilting tegen te gaan en ervoor te zorgen 

dat de akkers voldoende nat blijven. In dat verband lopen er een aantal projecten voor het 

verbreden van de waterlopen, onder andere de Beverdijk.  

 

In het bekkenbestuur zijn alle Vlaamse organisaties en de gouverneur aanwezig zijn, en wordt 

er al lang aangedrongen om het project op te starten. Vanuit Vlaanderen is er echter weinig 

enthousiasme om met het project verder te gaan. De heer Naeyaert meent dat de tijd is 

aangebroken dat iedereen zal snappen dat er grotere stappen moeten worden gezet. In de 
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polders in West-Vlaanderen, die 100.000 hectare groot zijn, vloeit 60 tot 70 procent van het 

water dat neerkomt in zee. Uiteindelijk zou er, bij wijze van spreken, bijna geen druppel meer 

in zee mogen terechtkomen en zouden we over gans West-Vlaanderen massaal en maximaal 

al het water dat in de winter valt moeten kunnen vasthouden in de waterlopen, de gronden en 

de watervoorraden. We moeten een bredere beweging maken om ervoor te zorgen dat de 

watervoorraad massaal wordt tegengehouden, vóór het water in de zee terechtkomt.  

 

Op de landbouwgronden verdampt 25 procent van het water dat neerkomt. Een groot stuk 

wordt opgenomen door de landbouwteelten, maar de opbouw van de bodem moet verder 

worden ontwikkeld, zodat de bodem meer water kan vasthouden.  

 

Wat het water uit Saint-Omer betreft, daarbij gaat het voornamelijk om het teveel aan 

winterwater, dat op dat moment naar West-Vlaanderen zou kunnen worden gebracht. In de 

winter is er echter ook in West-Vlaanderen veel water, dat plaatselijk valt en via de Ijzer ook 

voor een stuk vanuit Frankrijk komt. Op dat moment hebben we al veel water waarmee we, 

als we het goed vasthouden, een grote voorraad zouden kunnen creëren.  

 

Desalniettemin heeft gedeputeerde de Bethune het project opgenomen en is hij, in overleg 

met Saint-Omer, een onderzoekstraject gestart. West-Vlaanderen heeft de waterbalans voor 

waterbehoefte en watervoorraad aan de kust gemaakt. Aan Franse kant loopt momenteel een 

gelijkaardige studie en zou er in het tweede semester van 2020 worden bekeken of er een 

haalbaar project mogelijk is. In het kader van Interreg, zou het project op Europees vlak 

vanaf 2021 kunnen worden ingediend. De relevantie ervan moet nog worden bekeken. 

 

Wat het crisisbeheer in de actuele omstandigheden betreft, wijst de heer Naeyaert erop dat er 

in het verleden ervaring is opgebouwd, maar ook frustratie. Er is een longlist van mogelijke 

alternatieve waterputten, waar water kan worden gehaald.  

 

De watermakelaar neemt daartoe contact op met de gemeenten en de eigenaars. Wanneer er 

nog andere mogelijkheden worden aangeboden of voorgesteld, neemt de provincie contact op 

met de private eigenaar en, indien nodig, de besturen, om de alternatieve waterbron te 

kunnen aansnijden. Het is echter geen evident verhaal. 

 

Er is ook contact met Aquafin. Momenteel wordt het aanbod voor West-Vlaanderen uitgebreid. 

In Ieper, Waregem, Roeselare, Harelbeke, Oostende, Brugge, Woumen, Tielt en Menen zijn er 

plaatsen ter beschikking gesteld, waar effluent van Aquafin kan worden genomen. Daarnaast 

is de online tool voor landbouwers in verband met waterbeschikbaarheid klaar, maar nog niet 

openbaar gemaakt. De provincie wil de tool nog een laatste maal gebruiken voor de eigen 

werking. Eenmaal deze test doorstaan, is het de bedoeling om de tool online te plaatsen. 

 

Inagro doet heel wat rond de aanpassing van de landbouwmethodes. Er wordt veel gewerkt 

rond bodemvruchtbaarheid en koolstofopbouw in de bodem. Door het verhogen van het 

organisch stofgehalte, wordt het waterbergend vermogen van de bodem groter. Zowel in het 

verleden als nu liepen en lopen hierrond heel wat projecten. Het reglement rond het 

waterlandschap bevat een beheersovereenkomst om houtsnippers of stro in de velden aan te 

brengen, om op die manier het niveau van het koolstofgehalte te verhogen. Een heikel punt 

hierbij, waar ook veel bio-landbouwers op stoten, is de vrijgave van nitraten. Verder wordt bij 

teeltonderzoek nagegaan hoe droogtebestendig gewassen zijn. 

 

De frustratie bij dit alles zit in het feit dat de huidige situatie hiermee niet is opgelost. Er moet 

nog veel gebeuren en alles heeft zijn tijd nodig. Ondertussen wordt men met de droogte 

geconfronteerd. 

 

Tot slot wijst de heer Naeyaert erop dat het klimaat verandert. Wie beweert dat dit niet het 

geval is, verblijft waarschijnlijk op een andere planeet. Actueel gaat het over water, maar de 

klimaatverandering houdt ook heel wat andere zaken in. Moesten alle windturbines, die de 

provincie heeft vergund, er momenteel staan, dan zouden er in West-Vlaanderen 30 tot 40 

meer windturbines staan. Sommigen beweren dat dit geen oplossing is. Toch zullen we naar 
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een koolstofarme economie moeten gaan en zullen we wat minder last van ‘NIMBY’ moeten 

hebben, om ook West-Vlaanderen klimaatproof te maken. 

 

 

Replieken 

 

De heer Pillaert dankt de heer Naeyaert voor het omstandig antwoord en zegt enkel te 

kunnen vaststellen dat gedeputeerde de Bethune gemakkelijk mondmaskers uit China kan 

halen. Het zou dan ook vlugger mogelijk moeten zijn om water uit Frankrijk te halen. 

 

Mevrouw Kindt wijst erop dat ze in verband met het captatieverbod beter een babbeltje met 

de gouverneur zou slaan. Ze is verheugd dat de materie op een provinciaal niveau blijft. Het 

Vlaams ideetje van een taskforce is misschien wel een optie om te bekijken. 

De heer Dumarey zegt tevreden te zijn dat de problematiek in globaliteit zal worden bekeken, 

met een nieuwe versie van een waterplan en een waterhuishouding. Het blijvend coördineren 

op provinciaal niveau blijft daarbij belangrijk. 

 

De heer Tavernier had graag nog wat meer insteek gezien over een andere manier van aan 

landbouw doen. Op dat vlak is er nog veel werk aan de winkel. De inspanningen om 

watervoorraden te creëren zijn terecht, maar het zal ook een noodzaak blijken om de manier 

van landbouw aan te passen aan omstandigheden met minder water. 

 

 

Vraag nr. M/2020/29 

van de heer Tom Willems 

 

Studeerplaatsen 

 

De heer Simon Bekaert spreekt namens de heer Tom Willems, sp.a-raadslid: 

De coronacrisis is nog niet afgelopen en veel mensen, veel gezinnen hebben het moeilijk. De 

studenten kwamen de laatste dagen vaak in het nieuws, want zij voelen zich bij momenten 

vergeten. De West-Vlaamse sp.a fractie is de studenten alvast niet vergeten.  

 

Zij begrijpen dat het onderwijs voor een grote uitdaging stond om leerlingen en studenten 

toch de nodige leerstof bij te brengen. Studenten hebben hun cursussen op een ongeziene 

manier moeten afronden en staan nu misschien wel voor één van de moeilijkste 

examenperiodes in hun hogere onderwijs carrière. Voor een deel van deze studenten zullen 

de resultaten van deze unieke examenperiode mee bepalen als ze hun studies al dan niet 

binnen dezelfde richting zullen kunnen voortzetten. Voor anderen kan de studiebeurs in het 

gedrang komen.  

 

Niet elke student heeft thuis toegang tot een rustige studeerplek. Daarbij komt dat nu heel 

wat lagere en middelbare scholieren thuis moeten leren en thuis taken moeten maken. Ook 

heel wat ouders moeten nu telewerken waardoor de rust nog sneller weg is. Tot slot mag niet 

worden vergeten dat de spanningen bij sommige huishoudens tijdens de lockdown al eens 

hoog oplopen. Meer dan ooit hebben studenten nood aan een rustige studeerplek en daar niet 

elke gemeente hier in kan voorzien, is Tom Willems en de fractie met hem, ervan overtuigd 

dat de provincie hier te hulp kan schieten.  

 

De provincie Limburg gaf alvast eerder deze week het goede voorbeeld. De provincie West-

Vlaanderen heeft heel wat gebouwen met grote vergaderruimtes. De sp.a fractie roept op 

deze open te stellen voor studenten en hierbij rekening te houden met de nodige maatregelen 

omtrent de sociale distancy. Het is namelijk zo dat de West-Vlaamse hogere 

onderwijsinstellingen de ruimte die zij normaal hebben voorzien als studeerplaats, moeten 

gebruiken als examenlocatie om te voldoen aan dezelfde maatregelen.  
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In Brugge zijn er 245 plaatsen voorzien voor 9.300 studenten. In Kortrijk slechts 100 plaatsen 

voor 13.000 studenten. De nood is dus groot. Het raadslid stelt voor te werken met een 

reservatiesysteem zodat studenten niet onnodig afzakken naar een studeerzaal die volzet is.  

 

Geef hierbij misschien voorrang aan zij die zo’n plek het hardst nodig hebben omdat er thuis 

geen ruimte of rust is of omdat hun kotsituatie niet ideaal is. Dit kan een extra voorwaarde 

zijn, maar de haalbaarheid moet bekeken worden. Daarnaast kan op de website van de 

provincie een platform worden gemaakt, waar studenten kunnen raadplegen welke 

gemeenten dit soort initiatieven reeds namen. Via een bevraging van de steden en de 

onderwijsinstellingen in de provincie kan een totaalbeeld worden geschetst.  

 

Op die manier hebben de West-Vlaamse studenten een handig overzicht waar ze terecht 

kunnen en wordt hierdoor een deel van de examenstress weggenomen. Het is slecht een 

kleine investering in de jeugd. Een investering waar de provincie van zal kunnen genieten 

wanneer deze jongen professionals de opgedane theorie in de praktijk omzetten met hun 

typisch West-Vlaamse harde werkersmentaliteit.  

 

Het raadslid vraagt als de provincie bereid is om de studenten te ondersteunen tijdens deze 

examenperiode door extra studeerplaatsen aan te bieden in de provinciegebouwen. Zo ja, zal 

hierbij rekening worden gehouden met de meest kwetsbare studenten en krijgen zij voorrang 

bij reservatie. Kan er in samenwerking met de diensten, op de website van de provincie een 

platform worden gemaakt waar jongeren de locaties in hun buurt kunnen opsporen. 

 

 

Antwoord 

 

Mevrouw Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde, dankt voor de vraag en de suggestie. Zij kan 

zich goed inbeelden in de vraag, want bij haar thuis is er ook een student die heel hard aan 

het werken is om volgende week te beginnen met de examens. Waarschijnlijk zijn er collega’s 

in de provincieraad die dagelijks hetzelfde meemaken en ondersteunen.  

 

De gedeputeerde geeft aan dat de studenten natuurlijk ruimte nodig hebben om te kunnen 

studeren. Sommigen doen dat graag thuis, andere doen dat liever op kot en nog anderen bij 

voorkeur in een gemeenschappelijk ruimte waarover de  vraag van de heer Willems gaat.  

 

De gedeputeerde geeft aan zich hierover te hebben laten informeren door de provinciale 

diensten. In eerste instantie werd met de dienst Accommodatie volop ingezet op de exit 

strategie met als prioriteit de provinciale bezoekerscentra. Het Zwin Natuur Park opende 

eergisteren en de andere centra openen volgende week dinsdag.  

 

Daar zijn heel veel inspanningen voor gebeurd, met een positief resultaat, aldus de 

gedeputeerde. Dit heeft tot gevolg dat de administratieve centra nog niet aan bod zijn 

gekomen verduidelijkt mevrouw Lahaye-Battheu. De provinciale gebouwen zijn nog niet 

voorzien van de nodige veiligheidsmaatregelen. De locaties of de ruimtes die zouden gebruikt 

kunnen worden zijn nog niet coronaproof. Bovendien weet het raadslid dat voor het 

provinciaal personeel nog altijd de norm geldt dat telewerk aan de orde blijft. Het gebruik van 

de vergaderlocaties in de provinciale gebouwen is bovendien maar heel beperkt en onder 

strikte voorwaarden.  

 

Volgens de gedeputeerde is de piste van het ontvangen van studenten in de provinciale 

gebouwen zeker een piste die moet onderzocht worden, maar op dit moment organisatorisch 

en facilitair nog niet haalbaar. De gedeputeerde wil het voorstel van de heer Willems wel laten 

onderzoeken, niet met het oog op eerste zit, deze komt er immers al binnenkort aan, maar 

wel voor de tweede zittijd.  

 

Op dat ogenblik zullen de regels omtrent het coronaproof zijn hopelijk ook al wat soepeler 

zijn. Met het oog op de tweede zit wordt onderzocht welke ruimtes de provincie eventueel ter 

beschikking kan stellen van de West-Vlaamse studenten. Wat betreft de tweede suggestie van 
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de heer Willems om op de website van de provincie een overzicht te plaatsen van de 

verschillende locaties waar men kan studeren in de steden en gemeenten, antwoordt de 

gedeputeerde dat zij dit een interessante vraag vindt en zal laten bekijken als de website op 

die manier kan worden vervolledigd. De gedeputeerde concludeert dat het een zeer goede 

suggestie is, maar op heden niet onmiddellijk realiseerbaar. Maar eventueel met het oog op 

tweede zit en met oog op de toekomst zeker te onderzoeken. 

 

 

Repliek 

 

De heer Willems merkt op dat er nog veel bekeken moet worden. Wat volgens hem ook 

logisch is, want de vraag werd pas deze ochtend ingediend. Men heeft nog niet veel 

mogelijkheden gehad tot onderzoek. Hij vindt het op zich knap dat er toch zoveel onderzoek 

is gebeurd in die korte periode. Hij is blij te horen dat er al zeker een optie wordt genomen op 

de tweede zittijd. Het raadslid geeft mee dat hij bij zijn werkgever Brugge Plus, die onder zich 

ook Brugge studentenstad heeft, de stadshallen mee in orde heeft gebracht om een 200 tal 

studeerplaatsen mogelijk te maken voor studenten.  

 

De heer Willems vindt dit een mooi initiatief van stad Brugge en schepen Mathijs Goderis. Het 

raadslid zegt dat dit al bij al redelijk vlot is gegaan. Men heeft ongeveer een week de tijd 

nodig gehad om alles administratief in orde te maken en ongeveer een drietal dagen om alles 

ter plaatse qua accommodatie klaar te zetten. Zoals de tafels, de stoelen en ervoor zorgen 

dat de nodige afstand wordt bewaard.  

 

De heer Willems denkt dat, gelet op het aantal studenten in de hogescholen van Brugge en 

Kortrijk en het beperkte aantal studeerplaatsen, de nood heel groot is. Hij hoopt het 

aanbieden van studeerplaatsen dan ook voor de tweede zit te kunnen realiseren en misschien 

zelfs ook voor de examens in december. Hij hoopt tenslotte ook dat het platform online er kan 

komen. 

 

 

Vraag nr. M/2020/30 

van Luc Coupillie 

 

Fietsfondsdossiers 2020 

 

De heer Kristof Pillaert spreekt namens de heer Luc Coupillie, N-VA-raadslid: 

In de budgetbespreking van november stelde men in één van de krachtlijnen van het 

meerjarenplan dat het provinciebestuur een fietsbestuur moet zijn. Dit bestuur moet ten 

eerste vorm geven aan, opzetten en uitvoeren van fietsfondsprojecten.  

 

De provincie moet ten tweede de fietsontsluiting naar bedrijventerreinen realiseren en ten 

derde fietssnelwegen implementeren in het fietsnetwerk. Het investeringsbudget werd 

verdubbeld in vergelijking met het vorige meerjarenplan. Voor deze krachtlijn kreeg de 

gedeputeerde toen een groot applaus vanuit de N-VA fractie zegt de heer Pillaert. Voor 2020 

werden een tiental fietsfondsdossiers en een fietssnelwegproject ter hoogte van Gistel 

voorgesteld. Menig van deze dossiers werden in 2019 of eerder al in de provincieraad 

gebracht en goedgekeurd. Een verkenning op het terrein leert volgens de heer Coupillie dat 

nergens werkzaamheden aan de gang zijn, behalve in de Scherpstraat in Beernem waar 

ondergrondse voorzieningen zijn gestart.  

 

Gezien het jaar 2020 al voor een heel stuk gevorderd is, maakt de N-VA zich een beetje 

zorgen. Een eerste vraag is als ook covid-19 hier voor vertraging zorgt of is er wat anders aan 

de hand. Uit een recent fietsrapport van de fietsersbond blijkt dat de stad van gedeputeerde 

Vanlerberghe, Poperinge, uitmuntende punten krijgt. Jammergenoeg krijgt de stad van de 

heer Coupillie, Diksmuide in datzelfde rapport een dikke buis en bengelt achteraan in de 

ranking. Niet afgehandelde fietsfondsdossiers zijn daar wellicht ook mede de oorzaak van, 

waardoor de heer Coupillie zich genoodzaakt voelt de vragen van weleer nog eens te stellen. 
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Daarbij kan de gedeputeerde het fietsfondsproject gelegen langs de Roesdammestraat en de 

Vladslostraat in Diksmuide eindelijk uit het slop proberen te helpen. Tenslotte vraagt het 

raadslid hoe de besprekingen met Infrabel en het agentschap Natuur en Bos vorderen inzake 

de voorziene fietsverbinding Zarren-Diksmuide langs de spoorweg. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, verwijst naar de vaststelling van de heer 

Coupillie waarbij alles wat stil gevallen is. De gedeputeerde zegt niet te weten hoe de heer 

Coupillie tot die vaststelling is gekomen. De gedeputeerde zal de verschillende projecten 

overlopen om vervolgens vast te kunnen stellen dat de heer Coupillie op een verkeerd 

moment op de verkeerde plaatsen is gaan kijken of het verhaal misschien wat aandikt. Al bij 

al valt het wel mee stelt de gedeputeerde.  

 

Hij verduidelijkt dat op een bepaald moment wel werd gevreesd dat het coronavirus en de 

impact daarvan op de bouwnijverheid, op de wegenbouw, de provincie parten ging spelen. 

Behalve een paar weken vertraging, wat nasleep met leveranciersproblemen en 

bouwmaterialen die moeilijker beschikbaar zijn, heeft covid-19 niet veel impact gehad op de 

projecten. Alles is ook op een normale manier kunnen doorgaan. Eén project wat geen 

fietsdossier is, werd van bij de aanvang wat uitgesteld tot in september licht de gedeputeerde 

toe. Dit is de herinrichting  van het onthaalplein van het provinciaal domein het Fort van 

Beieren. Dit dossier wordt door de dienst Mobiliteit getrokken. 

 

De gedeputeerde bevestigt de stijging in het budget. Het budget wordt inderdaad verdubbeld, 

maar gaat gradueel omhoog en is dus niet reeds in 2020 verdubbeld. Het raadslid spreekt van 

een tiental dossiers. Het was evenwel de ambitie om acht concrete dossiers gegund te krijgen 

in 2020 zegt de heer Vanlerberghe. Dit was de doelstelling in het meerjarenplan. In Zedelgem 

langs Diksmuide Heirweg, zijn de werken reeds uitvoering, dus de gedeputeerde denkt dat dit 

goed zit. Wat betreft de vraag omtrent Diksmuide antwoordt de gedeputeerde dat de 

aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de Roesdammestraat werd ingediend in maart. 

Het aanbestedingsdossier is in opmaak, zodat zodra de vergunning beschikbaar is effectief tot 

gunning kan worden overgegaan.  

 

Ook is er een vergunning ingediend voor een project in Kortemark en in Kortrijk voor de 

overzetweg. Daar zijn de werken bezig. In Torhout is de goedkeuring van de aanbesteding 

van de Rooseveldstraat voorzien in provincieraad van september. In de Scherpestraat, het 

enige dossier waarvan de heer Coupillie dacht dat de werken al gestart waren, deelt de 

gedeputeerde mee dat daar voorbereidende werken van de nutsvoorzieningen zijn gepland. 

Dit project wordt getrokken door Aquafin. Het aanbestedingsdossier voor het fietsdeel is nog 

in opmaak en dus nog niet gestart. Het dossier in Meulebeke kwam vorige maand op de 

provincieraad. De aanbesteding zal opgestart worden. Voor de gunning is de provincie 

afhankelijk van de lokale politieke situatie. Er moet een goedgekeurd meerjarenplan zijn om 

effectief tot vaststelling te kunnen overgaan. Dit komt ongetwijfeld in orde zegt de 

gedeputeerde. Op de suikerfabrieksite in Veurne zijn de werken gegund en moet enkel het 

bevel tot aanvang van werken nog gegeven worden. De projecten die in de voorbije jaren 

gegund zijn, dat zijn er ongeveer evenveel en die zijn hetzij in afwerking hetzij in uitvoering.  

 

De gedeputeerde geeft hierbij een opsomming: onder meer de Bissegemstraat in Wevelgem, 

het Guldensporenpad in Avelgem, de Zandvoordestraat in Oostende, de eerste fase van de 

Vrijbosroute enzoverder. De gedeputeerde denkt dat dit al bij al geen slecht rapport is. De 

gedeputeerde gaat nog specifiek in op het project in de Roesdammestraat in Diksmuide en 

deelt mee dat de omgevingsvergunning in aanvraag is. Rond het absolute knelpunt, Esen in 

Vladslo, waarover de heer Coupillie al meermaals is tussen gekomen, denkt de gedeputeerde 

dat hij goed nieuws heeft.  

 

De gedeputeerde heeft in overleg met de dienst Mobiliteit de suggestie gedaan om het geweer 

van schouder te veranderen. Zonder al te technisch te willen worden deelt de gedeputeerde 
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mee dat het gebied pal in overstromingsgebied is gesitueerd. Elke grondinname en elke 

ophoging moet gecompenseerd worden. De gedeputeerde geeft mee dat het agentschap 

Natuur en Bos dat vaak als de boeman wordt bestempeld, nu als een partner wordt gezien. 

Het ontwerp dat nu voorligt laat toe om daar een fietspad en ophoging aan te leggen. ANB zal 

op haar terreinen zorgen voor de nodige compensatie door via afgravingen water wat meer 

plaats te geven. Ook de gedeputeerde Naeyaert zal hier volgens gedeputeerde Vanlerberghe 

tevreden mee zijn. De gedeputeerde concludeert dat alles netjes op schema zit.  

 

 

Repliek 

 

De heer Coupillie dankt de gedeputeerde voor de inspanningen, zeker voor de inspanningen 

die hij zal doen ten aanzien van het fietspad langs de spoorweg. Wat betreft zijn aanvoelen 

dat de fietsfondsdossiers niet vooruit gingen, zegt het raadslid dat hij met de fiets op het 

terrein één en andere probeerde vast te stellen en hij bijvoorbeeld in Zedelgem nog geen 

beweging van bulldozers of graafmachines zag. Hij zag ook geen materiaal. De start waarnaar 

de gedeputeerde verwees moet dan volgens het raadslid nog heel recent zijn. Het raadslid 

hoort van de gedeputeerde dat er administratief al heel wat is gebeurd. Het raadslid rekent op 

de rest van het jaar zodat effectief zal kunnen worden gestart worden aan de fietsrealisaties 

zelf.  

 

 

Vraag nr. M/2020/31 

van de heer Ruben Strobbe 

 

Kampeerplaatsen 

 

Mevrouw Els Kindt spreekt namens de heer Ruben Strobbe, CD&V-raadslid: 

Ook het jongste raadslid van de CD&V fractie is bezorgd om de jeugd. Kamperen is in en er is 

een grote vraag naar plaatsen aangezien de maximumcapaciteit op 50 plaatsen is begrensd. 

De provinciale domeinen zijn pareltjes en ideaal om te kamperen.  

 

Zo zijn er al enkele kampeerplaatsen voorzien. Vanuit verenigingen is er ook de vraag om 

meer plaatsen voor campers en mobilhomes, dus niet specifiek voor jeugdkampen, maar voor 

iets oudere inwoners, te voorzien. Men vraagt hoeveel kampeerplaatsen de provincie kan 

aanbieden in de domeinen. Lopen de boekingen vlot. Zijn er nieuwe plaatsen in ontwikkeling 

en worden tenslotte ook plaatsen voor campers en mobilhomes voorzien. 

 

 

Antwoord 

 

De heer Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde, bevestigt dat als vakantie in eigen land voor 

veel mensen al dan niet noodgedwongen de eerste keuze wordt deze zomer, dan ongetwijfeld 

ook de vraag naar campings en naar plaatsen voor autokampeerwagens zal toenemen. De 

provincie heeft, vooral via Westtoer, in het verleden best al wat inspanningen geleverd om 

gemeentelijke autokampeerplaatsen in te richten. Binnen de provinciale domeinen heeft de 

provincie voorlopig niet  de intentie om het geweer van schouder te veranderen zegt de 

gedeputeerde. Hij verduidelijkt zich hierbij graag. Op heden richt de provincie zich op het 

kamperen voor verenigingen. Vaak zijn dit jeugdverenigingen, maar het kan ook breder gaan. 

De provincie zal het daar bij houden. De provincie heeft niet de ambitie om voor individuelen, 

hetzij met de caravan, hetzij met de tent, hetzij met de kampeerwagen, een bijkomend 

aanbod te gaan voorzien.  

 

Om aan aantal redenen wil de provincie deze lijn aanhouden. Al heel snel volgt dan de vraag 

naar wat extra infrastructuur. Er zijn ook een aantal basisvoorwaarden zegt de gedeputeerde. 

Men kan immers niet zomaar een autokampeerterrein gaan herinrichten, als men niet aan een 

aantal voorwaarden rond onder andere verwerking van sanitair water voldoet. Behalve deze 

infrastructurele beperkingen is er natuurlijk ook de uitdaging om het geheel coronaproof te 
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houden, aldus de gedeputeerde. Zeker wat betreft de sanitaire voorzieningen zal het voor de 

groepen die reeds gereserveerd hebben al een uitdaging zijn om dit op een goede manier te 

doen. Vervolgens is het zo dat de provinciedomeinen op vandaag eigenlijk al te klein zijn voor 

het vele volk dat daar opduikt. Als daarbij nog relatief grote ruimtes moeten worden 

gereserveerd voor tenten, voor campings en voor mobilhomes, dan worden de problemen 

enkel groter zegt de gedeputeerde. De gedeputeerde geeft een kort overzicht van het aanbod. 

In Bulskampveld op de weide naast de parking Driekoningen is er een capacitief van 50 

personen. Momenteel zijn daar twee reservaties voor de volledige maand juli.  

 

De gedeputeerde denkt dat er nog reservaties zullen bijkomen aangezien nog maar heel 

recent werd bekend gemaakt dat de jeugdkampen opnieuw kunnen doorgaan. In de Gavers is 

er een capaciteit voor 25 personen. Deze is ook volboekt voor de volledige mand juli. De 

Palingbeek met een capaciteit voor 50 personen is ook in de volledige maand juli volboekt. In 

Tillegembos is er een capaciteit voor 25 personen. Daar is juli niet volledig volboekt. Vooral in 

de maand augustus zijn er nog geen boekingen, behalve dan voor de Ijzerboomgaard tot en 

met 3 augustus. Maar ook daar is er zeker nog ruimte in de maand augustus. De 

gedeputeerde besluit dat er geen bijkomende nieuwe ontwikkelingen zijn gepland om extra 

capaciteit te creëren.  

 

 

Repliek 

 

De heer Strobbe dankt de gedeputeerde voor de toelichting rond vooral de 

autokampeerplaatsen en op het einde ook over de jeugdkampen. De jeugdkampen hebben 

sinds kort de boodschap gekregen dat deze door kunnen gaan en zijn dus in volle organisatie. 

Het raadslid zegt dat er heel wat te doen is op de kampeermarkt, waar stilaan ook nieuwe 

vormen van kamperen ontstaan. Zoals het hoevekamperen, het paalkamperen en het 

pukkamperen dat mee wordt gefinancierd vanuit Vlaanderen.  

 

Sinds vorig jaar is er de oproep van SOS zomerkampen in samenwerking met de landbouwers 

en Boerenbond, waarbij de landbouwers verzocht worden om ook gronden  beschikbaar te 

stellen voor onder andere jeugdkampen. De heer Strobbe hoopt dat de provincie en Westtoer 

ook mee de boer op gaan om de provinciale domeinen hiervoor in de toekomst toegankelijker 

te maken. 

 

 

*** 


