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Wat hebben we verwezelijkt in 2020-2021?



dossiers 
van < 5000 euro per project
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Natuurrijk: Tegen 2030 is onze provincie meer biodivers en zijn de natuurlijke
rijkdommen toegenomen. Landschapsinrichting is daarvoor het aangewezen instrument.

Schoolomgevingen

dossiers
om schoolomgevingen te
vergroenen via trajectbegeleiding,
planadvies en subsidiëring

4.926,05 euro
=gemiddelde subsidie

7 dossiers 
met het maximum van 10.000 euro per project

11
8 dossiers zijn goedgekeurd en worden afgerond in 2022

25 watervleermuizen in
Wallemote-Wolvenhof beschermd

Aanleg poel voor
kamsalamanders in De Palingbeek

Herstel Duinvallei met bloeiende
orchideeën in Raversyde

Uitbaggeren van 2 vijvers voor de
wouwaap in De Gavers

Stimuleren van biodiversiteit
in de provinciedomeinen

Stijging in landschaps - en
biodiversiteitsprojecten van derden, vnl.
door regionale - en stadslandschappen

12.309 m haag
194,35 are houtkant

592 knotbomen

855 bomen
366 fruitbomen

902 lanen + grachtjes 43 poelen
9700 m² bloemenheide

85 landschapsplannen
33 landschapsbeheersplannen

454 boomgaarden (aantal bomen)
8620 m heg

5045 m² vogelbosjes/struwelen
7 m² ZP

60 solitairen



CO2-neutraal: Tegen 2030 is de energietransitie zo ver gevorderd dat de interne
organisatie CO2-neutraal is en de provincie on track om tegen 2050 klimaatbestendig
en -neutraal te zijn.

1191 ton CO2
BESPAARD

17 lokale projecten van de 49 
 projectaanvragen ontvangen

klimaatsubsidies om CO2-reductie te
realiseren.

Vastgoedstrategie dienst gebouwen 

Aansluiting warmtenet

Voertuigen: standaard keuze hybride of elektrisch
nieuwe poolwagens
wagens chauffeurs en griffier

Vaste paragraaf rond circulariteit in aanstellingsdossiers voor opmaak
aanbestedingen
Green deal circulair bouwen
Projecten rond energiebesparing in overheidsgebouwen: Falco, Sure 2050,
Rhedcoop, Cire
OEPC contract voor Provinciehuis Boeverbos met besparing van 40%

Wereldhuis: Warmtenet mirom - verwijderen van de
stookinstallatie op gas
Technum (PTI): Warmtenet Kortrijk
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Verduurzaming vanhet patrimonium

85 mil. tonkm 
minder

wegtransport
 = 85.000

containers sinds
2014

Modal Shift
- toegankelijk maken alternatieve
vervoersmodi
- sensibiliseren met concrete cijfers
- open access

River
Terminal

Wielsbeke
River

Terminal
Roeselare

Overslagkades
Diksmuide en

Veurne

Physical
Internet

Overslagplatformen voor
binnenvaart transport 



Aanleg 2 gecontroleerde
overstromingsgebieden: Blekerijbeek
en Zwarte Gatbeek in Pittem

Nat met droge voeten: Tegen 2030 is door integraal waterbeheer de
waterbevoorrading gegarandeerd en komen overstromingen slechts voor bij hoogst
uitzonderlijke natuurfenomenen.

Waterproject 
Maalbeek in Anzegem
Buffercapaciteit: 27.000 m³
Waterspaarfunctie: 11.500 m³

Buffercapaciteit Blekerijbeek: 19.000 m³
Buffercapaciteit Zwarte Gatbeek: 26.500 m³

Hergebruik
Infiltratie
Buffering

Jaarlijks circa 2000 watertoetsen uitgevoerd
voor grote en kleine projecten van derden



Aankopen met aandacht voor
circulaire economie en SDG's

Circulair en open: Tegen 2030 is de grondstoffenstroom en het gebruik van open ruimte
bij infrastructuurwerken en exploitatie minimaal, de uitbouw van een circulaire economie in
West-Vlaanderen maximaal.

251 particuliere
adviezen rond
duurzaam wonen

Standaard keuze voor
elektrische groenmachines
Standaard keuze voor
hybride wagens
Zwin: duurzame polo's
Transfo: tentoonstelling
circulair luik
Bulskampveld: duurzaam +
fairtrade producten

Versterken van kleinstedelijke
centra door de herbestemming 
van stations

8 gebouwen: Heist, Veurne,
Diksmuide, Poperinge, Menen, Tielt,
Harelbeke en Oostkamp ->
begeleidingstrajecten lopende in 2021
Ook private verkoop
Station Kortemark kreeg
herbestemming in 2021

14 adviezen
aan gemeenten

Herbestemming kerken

Kennisplatform Toekomst
Parochiekerken kwam dit
jaar 3 keer samen
WinVorm-lezing juni 2021:
'Houden of dumpen?
Nieuwbouw of hergebruik?'
met kerkgebouwen als
voorbeeld



Biologische behandeling waardoor
de polluenten worden verwijderd en
de massa wordt gereduceerd

Waterrijk: Tegen 2030 wordt het grensoverschrijdend en multifunctioneel karakter van
het blauwe netwerk maximaal benut en ingezet.

Experimentele behandeling
slib in provinciedomein 't Veld

Uitvoering
start in '21

Hoe? 

Voordelen?
Slib ter plekke reinigen
om kost slibruiming te
beperken
vervuilde slib moet niet
ergens gedumpt worden 

Vrijwaren open
karakter waterlopen WATERTOETS

advies ≠ bindend
handhaving gebeurt
door gemeenten en
Vlaanderen



Milieu-en natuur-educatieve
activiteiten in de domeinen:
bezoekers informeren over
belang van natuur en
duurzaamheid

Acties 20'-21':
Week van de Korte Keten: picknickbon

Week van de Fair Trade: aangepast
menu in het personeelsrestaurant: 
+/- 30 fairtrade dagschotels per dag

verkocht

Bewust verbruik: Tegen 2030 is het mogelijk om in elke sector duurzame keuzes te
maken. De provincie begeleidt en initieert piloot- en demonstratieprojecten.

Bijhuren
herbruikbaar servies
en bestek bij grote

events

Personeel
sensibiliseren

rond
duurzaamheid

Acties
Werkgroep
Fair Trade

Gebruik
van

wegwerp
 = 90%

selectieve
inzameling

Checklist
duurzame

events

Educatief pakket SDG's 'Op weg
naar 2030' voor 1e graad SO

Excursies rond duurzame
beheermaatregelen in de
domeinen, bv. "Palingbeek VIP"

Promoten van duurzame
landbouw: ecologische
moestuin, school@platteland,
bijenhal

Rangerposten, bosbaden,
wereldwaterweek

Checklist duurzame evenementen
toegepast op cateringmateriaal
voor take away in de keuken
tijdens coronaperiode

EXTERN

INTERN



met landschaps-
beheerplan 

in 20'-21'

Nabije gezonde voeding: Tegen 2030 is de West-Vlaamse landbouw levenskrachtig
met respect voor het natuurlijk kapitaal van de omgeving.

 voor land - en
tuinbouwers

176 leden in 2021
16 nieuwe leden in 2021

10 starters in 2021
begeleid vanuit Inagro

Week van de Korte Keten
50-tal activiteiten & acties
bij lokale verkooppunten
Ontwikkeling 2 korte
ketenfietsroutes in regio's
Diksmuide en Kortrijk-Zuid

33
landbouwers

180
beplantings-
plannen

501

Korte
 ket

en o
nde

rne
mers

 in 
West-

Vlaan
der

en



Verantwoorde vrijetijdsbeleving: tegen 2030 zijn recreatie en toerisme
verduurzaamd.

Categorie "Subsidies belevenisvolle en
duurzame concepten bij de private sector"

Toeristische impulsen in West-Vlaanderen:
transitiesteun voor toeristische ondernemingen

2020
2021

296 dossiers ingediend 270 dossiers gesubsidieerd

357 dossiers ingediend
225 projecten krijgen groen
licht voor uitwerking:

110 private sector
17 toeristisch onthaal
49 musea en attracties
49 recreatieve hotspots

94 dossiers ingediend 75 dossiers gesubsidieerd

Optimalisering van het toeristische onthaal in een gemeente
Belevingsconcepten bij musea & attracties
Realisatie van recreatieve hotspots

Subsidies voor andere 3 categorieën uitgedeeld in
het najaar:



Stappen en trappen: Tegen 2030 is West-Vlaanderen, door het creëren van een
fietsprovincie en een voetwegennetwerk, een voorbeeld qua zachte mobiliteit.

Fietsfonds 
= 

Ondersteuning voor gemeentebesturen die
een fietspad willen aanleggen op de

gemeentewegen van het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk

Fietsontsluiting
bedrijventerreinen

Infrastructureel wegwerken
van grote missing links op

recreatieve routes en
netwerken + uitvoeren van

omgevingswerken

2020

2021

Diksmuidse Heirweg in Zedelgem
Overzetweg in Kortrijk
Suikerfabriek fase 1 én fase 2 in Veurne

4 vergunningen binnen fietsfonds

3 vergunningen met rioleringsdossiers,
aanbesteding lopende

Pittemstraat in Meulebeke
Slijpensesteensweg in Middelkerke
Roesdammestraat F35 in Diksmuide

3 vergunningen binnen fietsfonds

7 dossiers voorgesteld om aanbesteding te
starten 

advies geven + voorbereidend onderzoek
i.f.v. mogelijke realisaties op het terrein
vanaf 2022

Recreatief fietspad langs de
Reutelbeek werd uitgevoerd



biogas en
digestaat

Nabije bediening: Tegen 2030 is korte-keten een volwaardige poot van de West-
Vlaamse economie.

Opstart Take-Away aanbod in
personeelsrestaurant n.a.v. COVID-19 

= 
SUCCES,

blijft behouden
-> raamcontracten vernieuwd

Maximaal gezocht naar aanbieders in
de nabijheid van de leveringslocatie
Aandacht voor de nabijheid van de
productiecentra

West-Vlaamse huiswijn
Groenten en fruit bij West-Vlaamse
groothandel
Verse vis gelinkt aan tool 'Valduvis'

INTERN

EXTERN
Nutriëntenoverschotten omzetten naar 
 veevoedereiwitten

organisch -
biologische afval

biovergisting

Nutriënten benutten voor
productie van eiwitrijke

algenbiomassaInagro heeft meerdere
(inter)nationale projecten

rond recuperatie van
nutriënten uit mest



Ondersteuning in werking + investeringen in nieuwe
infrastructuur
Subsidieovereenkomst 2020-2025 goedgekeurd,
met financiële engagementen voor de
investeringswerken en financieren en waarborg van
het lange termijnkrediet

Ondersteuning van Syntra vzw

Leave no one behind: Focussen op de meest kwetsbaren in de samenleving in
beleid en ondersteuning.

Extra kansen voor kwetsbare groepen

20 personeelsleden met het statuut
'personen met een arbeidshandicap'
5 personeelsleden aangenomen door
examen specifiek gericht op deze
doelgroep

Op heden: 

Faciliteren van onderwijs en opleiding afgestemd op de
behoeften van de lokale economie

Arbeidsmarkttoeleiding van mensen met een
migratie-achtergrond met en van derden

Specifiek voor West-Vlaamse arbeidsmarkt:
data aangemaakt in 8 talen met 940
woorden: Nederlands, Frans, Engels,
Roemeens,  Pools, Arabisch, Dari en Pashtu
7300 gebruikers in 2021, waarvan 5800
nieuw

FACT (First Aid Communication Tool app):

Website Vamos Vacaturos verder onderhouden.



Gedeelde verantwoordelijkheid: Gemeenten en burgers worden betrokken bij
besluitvorming en uitvoering.

Minaraad = adviesraad waarbij burgers en
middenveld inspraak krijgen in het beleid
van de Provincie
-> 5 adviesdossiers september 2020 -
september 2021

Subsidiereglement
lokale klimaatprojecten

Beheersplan
Wallemote -
Wolvenhof

Beleidsplan Ruimte
West - Vlaanderen

PROCORO = Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening,
behandelt adviezen en bezwaren vanuit het openbaar onderzoek van
een PRUP
-> 8 vergaderingen dit jaar ter uitvoering van de decretaal bepaalde
adviserende taken.
-> Mogelijkheid tot inspraak en participatie van burgers en lokale
actoren



Act local, think global: Bevorderen van kennispartnerschap en internationale
partnerschappen ter versterking van het vorige.

Ontwikkelingssamenwerking

TOTAAL: 46 DOSSIERS
in het globale zuiden kregen ondersteuning
voor het coveren van corona-maatregelen. 
In totaal ging het om 402.288 euro

300.000 euro
toegekend

2021

1 sessie
112

aanwezigen

Voedsel
Vrede en
integratie

8 sessies
312

aanwezigen

NT2

12 sessies
350

aanwezigen

International
solidariteit

13 sessies
429

aanwezigen

Kennis verspreiden over
duurzame ontwikkeling
en Wereldburgerschap
via vormingen

Aandacht voor
duurzaamheid
bij beleggingen

en leningen

Negatieve
benadering bij
investering in

beleggingen bv.
geen wapens...

Positieve
benadering bij
investering in

beleggingen bv.
aandacht voor

groene energie...

4% van de
provinciale

beleggingen
bij Triodos

Financiële instellingen waarmee wordt samengewerkt
voldoen aan duurzaamheidscriteria

32 dossiers Type ondersteuning: 
Onmiddellijke hulp: zuurstof, mondmaskers,
aanpassingen ziekenhuizen


