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VERSLAG 
 

 

De voorzitter opent de vergadering.  

 

De vergadering is ook open gesteld voor plaatsvervangende leden. 

 

In afwachting van een oplossing voor de technische moeilijkheden, brengt de voorzitter alvast zijn 

nieuwjaarswensen over via de chat. 

 

De voorzitter verwelkomt ook een nieuw effectief lid, de heer Bart Vansevenant, als 

vertegenwoordiger van VOKA. 

 

1. Goedkeuring ontwerp-verslag 235 (16/9/2021) 

Het verslag werd reeds digitaal goedgekeurd en wordt hierbij bevestigd. 

 

2. Goedkeuring ontwerp-verslag 236 (7/10/2021) 

Het verslag werd reeds digitaal goedgekeurd en wordt hierbij bevestigd. 

 

3. Goedkeuring ontwerp-verslag 237 (21/10/2021) 

Het verslag werd reeds digitaal goedgekeurd en wordt hierbij bevestigd. 

 

4. Toelichting jaarprogramma RO 2022 

De heren Stephaan Barbery en Wouter Billiet stellen het jaarprogramma voor van de dienst 

ruimtelijke planning aan de hand van een powerpointvoorstelling (als bijlage bijgevoegd bij dit 

verslag). 

 

1. Processen op provinciaal niveau 

Geen vragen. 

 

2. Gebiedsgerichte provinciale plandossiers 

 

PRUP Strategisch projectgebied reconversie Militaire basis Koksijde 

Een lid vraagt of er reeds een ontvreemdingsbesluit over de militaire basis bestaat. 

De heer Wouter Billiet bevestigt dat er nog geen ontvreemdingsbesluit is. Er is een officieel 

besluit om de verhuis van de helikopers naar Oostende te regelen. Er blijft wel een 

helikopterlandingsplaats aanwezig op de basis om specifieke oefeningen te kunnen 

uitvoeren. Het financiële luik, met name de verkoop, is ook nog niet geregeld. 

Het lid wil weten of er ook linken worden gelegd tussen het strategisch project en het 

provinciaal onthardingsplan. 

De heer Wouter Billiet verduidelijkt dat het project ook een eigen onthardingsstrategie 

heeft. Zoals de plannen nu voorliggen is het een nuloperatie. Bijkomende verharding wordt 

gecompenseerd. De vraag kan gesteld worden of dit voldoende ambitieus is. Er werd al 

tweemaal getracht om subsidies binnen te halen om een proefproject te kunnen doen om 

te weten of het uitbreken van bijvoorbeeld een deel van landingsbanen haalbaar en 

betaalbaar is.  

 

PRUP Toeristische ontsluitingsweg Middelkerke 
Een waarnemend lid vraagt wat de stand van zaken is bij het PRUP Toeristische 

ontsluitingsweg Middelkerke.  

De heer Stephaan Barbery antwoordt dat de verschillende scenario’s zijn uitgewerkt in de 

plan-MER. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Anzegem is er hier geen scenario die met kop 
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en schouders uit steekt. Er is een bijkomende nota van het studiebureau over de kruising 

van de ontsluitingsweg met het kanaal. Dit is een discussiepunt. Het studiebureau stelt een 

vaste brug voor. 

Het waarnemend lid besluit dat de reportage op de regionale televisie dan een standpunt is 

van de gemeente Middelkerke. 

De heer Stephaan Barbery bevestigt dit. De nota van het studiebureau moet intern binnen 

de provincie nog verder besproken worden. Enerzijds heeft de burgemeester van 

Middelkerke een goed argument dat een vaste brug een serieuze impact zal hebben in het 

landschap. Anderzijds zijn er de kruisingen met de gewenste fietssnelweg, wat met het 

verkeer op het water, enz. Er zijn dus verschillende afwegingen die moeten gemaakt 

worden.  

Een lid wil weten of voor het overige deel van het tracé al uitspraken zijn. 

De heer Stephaan Barbery verduidelijkt dat dit ook nog verder moet besproken worden 

maar dat er wel consensus is dat het tracé ten oosten van de woonkorrel aan het kanaal 

komt. 

 

3. Gebiedsgerichte uitvoering 

Geen vragen. 

 

4. Advisering en informatieverstrekking 

Geen vragen. 

 

5. PROCORO secretariaat 

Geen vragen. 

 

6. Personeel en budget 

Geen vragen. 

 

Een lid meent dat het jaarprogramma indrukwekkend is. Het lid begrijpt wel niet dat bijvoorbeeld 

landschapsparken worden vermeld in de opvolgingstrajecten. Dit heeft geen planningsopdrachten. 

De heer Wouter Billiet verduidelijkt dat de dienst niet enkel instaat voor de opmaak van ruimtelijke 

uitvoeringsplannen maar ook voor het opvolgen van het tot stand komen van visies. Het is niet 

omdat er geen RUP wordt opgemaakt dat er niet aan ruimtelijke visievorming wordt gedaan.  

5. Varia 

▪ Volgende bijeenkomst 

De voorzitter zegt dat er in februari geen dossiers zijn. De volgende vergadering is dan 3 maart. 

 

▪ Voorjaar 2022 

De vaste secretaris vult aan dat er heel wat startnota’s voor advisering zullen worden 

voorgelegd voor de zomer. Dit betekent dat de reservedata bijna allemaal nodig zullen zijn. 

Voor bepaalde zaken worden ook terreinbezoeken georganiseerd en is een volledige dag 

voorzien. 

De data worden doorgemaild. 

 

 

De voorzitter sluit de digitale zitting af. 

 

 

 

 

De vaste secretaris       De voorzitter 

 

 

Stephaan Barbery       Jan Victor 



Jaarprogramma 2022 
dienst Ruimtelijke Planning

1. Processen op provinciaal niveau



1.1. Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen

Beleidsplan = kernnota (lange termijnvisie) en minimum één beleidskader.

Procedureel:
- kennisgeven over hoe het plan-MER opgebouwd zal worden
- conceptnota met publieke raadpleging
- Opmaak beleidsplan

Beleidsplan = kernnota (lange termijnvisie) en minimum één beleidskader.Beleidsplan = kernnota (lange termijnvisie) en minimum één beleidskader.Beleidsplan = kernnota (lange termijnvisie) en minimum één beleidskader.

1.1. Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen



2020:
Literatuurstudie: onderzoek naar feiten, verwachtingen, ruimtelijke 

2021:
Conceptnota met ruimtelijke uitdagingen en lange termijnvisie
-

2022:
- Publieke raadpleging over de conceptnota en kennisgevingsnota 

van de plan-MER : mei-juni 2022.
- Verwerken van reacties in functie van voorontwerp beleidsplan
- Uitwerken van de strategieën en opmaak van beleidskaders

2023-2024:
- Decretale procedure Beleidsplan Ruimte West-

Vlaanderen/plan-MER met openbaar onderzoek

Literatuurstudie: onderzoek naar feiten, verwachtingen, ruimtelijke Literatuurstudie: onderzoek naar feiten, verwachtingen, ruimtelijke Literatuurstudie: onderzoek naar feiten, verwachtingen, ruimtelijke 

Publieke raadpleging over de conceptnota en kennisgevingsnota 
van de planvan de plan

1.1. Beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen
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1.2. Traject bedrijvigheid1.2. Traject
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1.2. Traject bedrijvigheid

Spoor 1. Toebedelingsproces bedrijventerreinen

zoekzones ruimtelijk afgewogen

delegatie naar gemeenten (8+1 zoekzones): 1 plenaire (Oudenburg), 4 

(2x Waregem, Ruiselede, Langemark)

specifieke terreinen (gebonden aan water- en spoorinfrastructuur, grote 

startnota in opmaak Hille Oost

regionale, lokale, gemengde bedrijventerreinen

1.2. Traject

Toebedelingsproces bedrijventerreinen

zoekzones ruimtelijk afgewogen

8

1.2. Traject bedrijvigheid

Spoor 1. Toebedelingsproces bedrijventerreinen

subregio Ieper en Roeselare en kennisgevingsnota plan-MER 
in opmaak, publieke consultatie voorzien mei-juni.

Gestart met afbakeningsprocessen Ieper, Poperinge, Veurne en Diksmuide (zie 
verder)

Opgestart met Kortrijk en Waregem, overlegmomenten gemeenten  
in januari 2022. 
In voorjaar wordt subregio Tielt opgestart.

1.2. Traject

Toebedelingsproces bedrijventerreinen

Ieper en Roeselare en kennisgevingsnota plan
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1.2. Traject bedrijvigheid

Spoor 2. Activeringsteams
samenwerking POM/intercommunales

Spoor 3. Saving Space

zuinig en duurzaam ruimtegebruik ( voorstelling resultaten 4 februari 
2020 subsidie Vlaanderen).

Verderzetting juridisch luik: hoe principes omzetten in voorschriften en 
in een flankerend beleid

10

Samenwerkingsovereenkomst met intercommunales om 

- technische vraagstukken op te lossen (bv  hoe bedrijfsdynamiek bepalen)
- voorschriften/flankerend beleid (saving space) uitwerken
- Beleidsbeslissingen vooraf aftoetsen

1.2. Traject bedrijvigheid1.2. Traject

Samenwerkingsovereenkomst met i

technische vraagstukken op te lossen (bv  hoe bedrijfsdynamiek bepalen)

Beleidsbeslissingen vooraf aftoetsen
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1.3. Provinciaal onthardingsplan

Visievorming 
Ontharden is een middel om een visie te realiseren
Visie = beleidsplan Ruimte West-Vlaanderen (waterstrategie; 
klimaatbestendig maken van ruimte)

Zuinig ruimtegebruik en onbenutte harde bestemmingen 
Schrappen harde bestemmingen (o.a.  woonuitbreidingsgebieden met 
opstart enkele pilootprojecten wat met decreet?)
Planologische ruil
Activeringsteams
Saving Space 
Bedrijventerreinen van de toekomst

Coördinatie

12

- 5 jaarlijkse cyclus uit PRS-WV

- Behoefteberekening 2022-2032

- Kwalitatief onderzoek

1.4. Traject woonprogrammatie1.4. Traject

5 jaarlijkse cyclus uit PRS

2032

Kwalitatief onderzoek
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1.5. WINVORM

Winvorm: West-Vlaanderen in Vorm 
(samenwerking provincie-WVI-Leiedal-VLM)
dossiers publicatie januari 2022:

Kaartershuisje Blankenberge
Masterplan groene stapstenen Meulebeke
Masterplan stationsplein in relatie met winkelcentrum Roeselare
Masterplan Chartreuse (wvi)
Masterplan Gaverdomein Deerlijk

Lezingenreeks

Oproep Winvorm , ter ondersteuning van gemeente/provincie 
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1.6. T.OP kustzone 

T.op kustzone ( territoriaal ontwikkelingsprogramma- samenwerking 
met Departement omgeving)

Algemeen
Workshop/toelichting leidraad reconversie en verdichting aan de 
kust
Workshop juridische instrumenten beheersing 2e verblijven

Concrete gebieden voor herwaardering en inbreiding wonen en 
andere functies (ontwerpend onderzoek)

Masterplan Oudenburg 
De Haan :  publieke ruimte omgeving tunnel



Kustvisie
Opvolging workshops

SARCC met 3 concrete projecten :  Westende, Mariakerke en 
Blankenberge

Coastsnap : monitoring

Voorbereidingen ifv
parkeerhavens/randparking ifv F34, oostkust en ontharden 
koninklijke Baan
Oudlandpolder (o.a. GeRUP)

Vlaggenschipproject duinencomplex
Ruimtelijk ontsnipperingsprogramma (ROP) Westkust
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1.6. T.OP kustzone 

16

1.7. Overeenkomst Leiedal- Vlaams gewest-
provincie

Geïntegreerde aanpak basisbereikbaarheid 
Activering en herstructureringsstrategie watergebonden 
bedrijvigheid
Productieve landschappen
Geïntegreerde aanpak Leievallei Wervik-Deinze
Regionale strategie kleinhandel ifv kernversterking
Complex project K-R8
Complex project kanaal Bossuit-Kortrijk
Omgeving luchthaven Kortrijk-Wevelgem 
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1.8. Stuurgroep Ruimtelijke Economie 

(Maandelijkse) bijeenkomst omtrent ruimtelijke, 
economische dossiers met alle gedeputeerden
Voorbereiding vergaderingen
Verslaggeving
Opvolging acties

18

1.9. Windturbines

Ondersteuning coördinator hernieuwbare energie (dienst 
MiNaWa)

Meewerken aan participatief project rond windmolens -
Regio Brugge

als pilootgebied op vraag van 10 gemeenten

Onderdeel van de energiestrategie in kader van BRWV
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1.10. Provinciale kleinhandelscommissie

Vast lid commissie

Advisering

Vlaams Interbestuurlijk Coördinerend Overleg Ruimtelijke 
Ordening
Advisering grensoverschrijdende dossiers Frankrijk

1.11. VICORO

20

1.12. Opvolgingstrajecten

DNA van het dorp

OERP
Voorbereiding Agnas Bulskampveld
Landschapsparken
Werkgroep Ruimte voor Economie en Mobiliteit kanaal 
Roeselare-Leie
ENES
Kanaal Plassendale-Nieuwpoort
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2. Gebiedgerichte provinciale
plandossiers

22

2.1. Definitief vastgesteld

In 2021 werden 7(!) provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplannen definitief vastgesteld



Definitieve vastgesteld in de provincieraad 28 januari
Niet geschorst
Geen Raad van State

PRUP zonevreemd jeugdverblijf De Horizon 
(Bredene)

24

PRUP Ter Hoeve (De Panne)

Definitieve vastgesteld in de provincieraad 25 maart 
Niet geschorst
Geen Raad van State
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PRUP Regionaal bedrijventerrein Hille Noord 
(Wingene)

Definitieve vastgesteld in de provincieraad 23 april
Niet geschorst
Geen Raad van State

PRUP Regionaal bedrijventerrein Menen en
Wervik

Definitieve vastgesteld in de 
provincieraad 
Niet geschorst
Drie verzoekschriften tot 
nietigverklaring ingediend bij  
Raad van State
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PRUP Omleidingsweg Anzegem

Definitieve vastgesteld in de provincieraad 23 november
Schorsingstermijn minister nog lopende

28

PRUP Kleiput en omgeving Egem (Pittem)

Definitieve vastgesteld in de 
provincieraad 23 november
Schorsingstermijn minister 
nog lopende



Definitieve vastgesteld in de 
provincieraad van 16/12/2021
Schorsingstermijn minister nog 
lopende

30

2.2. Voorlopig vastgestelde
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PRUP Regionaal bedrijf Sadef-herziening (Hooglede)

Definitieve vaststelling gepland voor 
provincieraad februari 2022

32

PRUP Zilveren Spoor (Wevelgem)

2021:
Opmaak voorontwerp 
PRUP met plenaire 
vergadering
Voorlopige vaststelling 
provincieraad 16/12/2021

2022:
Openbaar onderzoek jan-
maart
Definitieve vaststelling 
zomer
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voorontwerpfase (na de plenaire
vergadering/adviesvraag)

34

PRUP F7 Kortrijk-Harelbeke-Waregem
2021:

goedkeuren 
projectnota mobiliteit 
bijsturen plannen ikv
exacte ruimte-inname
overleg met Waregem 
ikv
wateropslag/gebruik

2022
gesprekken met 
eigenaars langs tracé 
ikv verwerving
opmaak 
onteigeningsplan en 
uitvoeringsnota
voorlopige vaststelling 
PRUP en organisatie 
openbaar onderzoek



PRUP Strategisch projectgebied reconversie Militaire 
basis Koksijde

2021:
Voorontwerp PRUP en plenaire 
vergadering najaar
Uitrollen van projectstructuur ifv
definitieve vervreemding en 
toekomstige realisaties én 
voorafnames (concessie dronehub)
najaar: voorbereiding 
communicatie lancering 
strategisch project

2022:
Januari: lancering strategisch 

PRUP: bilaterale overleggen met 
adviesinstanties ikv aanpassing 
naar ontwerp PRUP
Zomer: voorlopige vaststelling (na 
akkoord over verkoop)
Najaar: openbaar onderzoek

Strategisch Project: de Nieuwe Basis

2021:
Uitrollen van projectstructuur ifv
definitieve vervreemding en 
toekomstige realisaties én 
voorafnames (concessie dronehub)
Zomer en najaar: voorbereiding 
communicatie lancering 
strategisch project

2022:
Januari: persmoment lancering 
strategisch project 
(website/logo/sociale media)
Voorjaar: onderhandelingen tussen 
Koksijde en Defensie over verkoop
Voorjaar: ontwerpoefening Open 
Ruimte (samen met aksg Veurne)
Analyse zones voor aanvraag 
voorafnames
Opstart werkgroepen ifv realisaties
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fase van scopingnota

PRUP Sint-Maartensveld (Ardooie)

In functie van de uitbreiding van het bedrijf Metafox naar aanleiding van het positief 
planologisch attest
2021:

Publieke raadpleging startnota 11/01-12/03/2021 met digitale zitdag
Opmaak scopingnota en bijkomend infomoment 7/10/21

Momenteel on hold
2022:

Aftoetsing
Ontwerp-MER en voorontwerp PRUP (zomer 2022)
Voorlopige vaststelling en openbaar onderzoek (eind 2022)



PRUP Toeristische ontsluitingsweg Middelkerke
2021:

Opmaak plan-MER
Tracékeuze op basis van alle 
onderzoeksresultaten
Ontwarren verkeersknoop thv. 
Spermaliebrug

2022:
Ontwarren verkeersknoop thv. 
Spermaliebrug
Opstart voorontwerp PRUP
Plenaire vergadering

PRUP Kauwenhoek (Waregem)
Herneming van het deelRUP Europoint uit het (eerste) PRUP AKSG Waregem
2021:

Startnota en publieke raadpleging
2022:

Goedkeuring scopingnota
Voorontwerp met plenaire: zomer 2022
Voorlopige vaststelling en openbaar onderzoek: najaar 2022



PRUP Tomburgstraat-zuid (Ardooie)

In functie van de uitbreidingsvraag van het bedrijf Begro

2021:
Startnota en publieke raadpleging

2022:
Goedkeuring scopingnota
Voorontwerp met plenaire: 
zomer 2022
Voorlopige vaststelling en 
openbaar onderzoek: najaar 2022

fase van startnota



Herziening afbakening kleinstedelijk gebied
Veurne 

2021:
Opmaak startnota (incl. kennisgevingsnota planMER)

2022:
Goedkeuring startnota
Publieke raadpleging: maart-april 2022
Ontwerpend onderzoek
Scopingnota: zomer 2022
Voorontwerp en plenaire: najaar 2022

Herziening afbakening kleinstedelijk gebied
Poperinge

2021:
Goedkeuren en ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
Opmaak startnota

2022:
Goedkeuring startnota
Publieke raadpleging: maart-april 2022
Scopingnota: najaar 2022
Ontwerpend onderzoek



Herziening afbakening kleinstedelijk gebied Ieper

2019:

2021
Opmaak startnota
Ontwerpend onderzoek (strategische spie)

2022:
Goedkeuring startnota
Publieke raadpleging: mei-juni 2022
Scopingnota: najaar 2022
Ontwerpend onderzoek

Herziening afbakening kleinstedelijk gebied
Diksmuide

2021:
Goedkeuren en ondertekenen samenwerkingsovereenkomst
Opmaak startnota

2022:
Goedkeuring startnota
Publieke raadpleging: mei-juni 2022
Scopingnota: najaar 2022
Ontwerpend onderzoek
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PRUP Ropswalle Galloo (Menen)

2020-2021: 
on hold

2022:
Scopingnota (mei 2022)
Voorontwerp en plenaire
vergadering (juni 2022)
Voorlopige vaststelling
(eind 2022)

48

PRUP kreekgebied en omgeving Nieuwpoort 

2022:
Samenwerkingsovereenkomst 
wordt opgemaakt.

Heropstart fase scopingsnota
indien duidelijke afspraken over 
nood bijkomend onderzoek, 
inhoud en proces.
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2.6. Projecten in de onderzoeks- visievormingsfase

PRUP Kemmelberg (Heuvelland)
Hernemen van het PRUP uit 2016 dat werd vernietigd door RvS in 2018

2022:
Start: afstemming doelstellingen en uitgangspunten met de verschillende 
diensten en de gemeente Heuvelland
Aanbesteding plan-MER 
Opmaak startnota 
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2.7. Mogelijks op te starten

- bedrijven
- RUP Omgeving jachthaven Blankenberge

52

2.8. Opvolgen juridische dossiers in functie van 
Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen:
- Raad van State
- Rechtbank van Eerste Aanleg
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In 2021:
Heeft de raad van state het verzoekschrift inzake het PRUP Blauwpoort 
(afbakening kleinstedelijk gebied Wargem) verworpen
Heeft de raad het PRUP Nonnenbossen-woonclusters (Zonnebeke) vernietigd
Werd de zaak tegen PRUP GOG Blekerijbeek (Ichtegem) stopgezet

Procedures lopend voor vernietigingen (RvS)
PRUP Regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik(3 verzoekschriften)

Planschadedossiers (RvEA)
AKSG Poperinge

54

3. Gebiedsgerichte uitvoering



Strategisch Project Nieuwpoort Rechteroever

Definitieve vaststelling PRUP oktober 2019

2022:Verdere opvolging van de dienst ikv
realisatie, opzetten grondenbank, ondersteuning
projectontwikkeling

Uitvoering inrichtingsnota ifv uitbreiding
provinciaal domein Gavers Harelbeke-Deerlijk)

Definitieve vaststelling PRUP maart 2017

2022:Verdere opvolging van de dienst ikv
uitvoering van de bijhorende inrichtingsnota



Uitvoering inrichtingsnota ifv uitbreiding
provinciaal domein Ardooie-Meulebeke)

Definitieve vaststelling PRUP maart 2017

2022:Verdere opvolging van de dienst ikv
uitvoering van de bijhorende inrichtingsnota

Ondersteuning bij opmaak van 
voor de AKSG Tielt
Definitieve vaststelling PRUP maart 2017
Nood tot opmaak van voor de realisatie van de 
deelplannen landschapspark stedelijk groen

2022: 
In samenwerking met 
de stad Tielt en de 

van dienst 
S&O kijken voor de 
opmaak van 



Opmaak en uitvoering inrichtingsnota regionaal
Bedrijventerrein Menen-Wervik
Definitieve vaststelling PRUP 2021

2022: 
In samenwerking met de 
steden Menen en Wervik
opmaak van inrichtingsnota
en oprichting van 
grondenbank met 
betrokken actoren
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4. Advisering, informatieverstrekking
en sensibilisering
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4.1. Advisering gemeentelijke dossiers

Gemeentelijk ruimtelijke structuurplannen
Herziening GRS goedgekeurd: Moorslede

Gemeentelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen/ planologische 
attesten
114 adviesdossiers in 2021

Gemeentelijke beleidsplannen
Knokke-Heist (conceptnota)
Middelkerke (conceptnota en strategisch MER)
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4.2. Advisering gewestelijke dossiers

Gewestelijke Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (planteam)
Gewestelijk RUP Startnota K-R8 
Gewestelijk RUP Omleidingsweg Adinkerke
Gewestelijk RUP Oudemaarspolder

Complex project kustvisie : stopgezet

Participatieproces kustvisie : opvolging
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4.3. Opvolging gedelegeerde dossiers

Woon-werklint Ieperseweg, Poperinge
Campus Veurnseweg, Ieper
Site Deprez, Kortemark
(PRUP) Staatsbaan, Kortemark
(PRUP) Openlucht recreatief bedrijf Riviera (Nieuwpoort)
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4.4. Informatie en sensibilisering

ATRIUM: provinciaal en 
regionaal
VONK
Samenwerking VRP 
GECORO
Charter participatieve 
democratie. 

2022: ondertekening en event
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5. PROCORO-secretariaat

Organiseren: gemiddeld 1 x per maand
Voorbereiden dossiers
Plaatsbezoeken
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6. Personeel en budget

20 personeelsleden waarvan:
- 1 directeur -diensthoofd/secretaris PROCORO
- 1  adviseur
- 11  planners (waarvan 10 ingevuld)
- 3 gis/onderzoek-cel
- 1 participatie
- 2 secretariaat
- 1 projectcoördinator vaar het strategisch project
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6. Personeel en budget

Budget 2022:

Opmaak PRUPs /Studies: 720.173 euro 
(ontvangsten : 100.000- strategisch projectgebied Koksijde)
BRWV: 40.000 euro
Werking van de dienst: 45.220 euro
PROCORO: 20.605 euro
Planschade / planbaten: 1.006.342 euro 
Winvorm: 38.000 euro
(ontvangsten : 32.494)
Toelage VRP: 15.000 euro.
Investeringskrediet: 1.400.000 euro (Veurne en Nieuwpoort)


