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Voorwoord
_

Een bladzijde omslaan betekent niet altijd
het einde van een hoofdstuk
soms is het gewoon het begin van een nieuw verhaal …
Het beleid van de provincie West-Vlaanderen van 1995 tot 2017: twee decennia, een
bewogen verhaal. Een verhaal van bestuurlijke hervorming waarbij het provinciale niveau
wel vaak ‘lijdend voorwerp’ was, een verhaal van modernisering van de werking van de
raad, maar ook een verhaal met een sterk inhoudelijk profiel voor de toekomst.
Het grootste gedeelte van de beschouwde periode, van januari 2002 tot december
2012, zetelde de raad onder het voorzitterschap van Jean de Bethune, in opvolging
van Henri d’Udekem d’Acoz. Als eerste vrouwelijke voorzitter van de provincieraad
van West-Vlaanderen, trad ik in december 2012 in hun voetsporen. Een turbulente
legislatuur m.b.t. de taakstelling van de provincies: de interne staatshervorming bedeelde
het provinciaal bestuursniveau enkel nog een gesloten taakstelling inzake cultuur en
persoonsgebonden bevoegdheden toe. Dit was nauwelijks verwerkt toen in 2014 het
Vlaams regeerakkoord besliste tot het project ‘Afslanking van de provincies’ met zijn
weerslag op bevoegdheden, middelen en werking van de provincie als bestuursniveau.
Dat het provinciebestuur een modern en wendbaar bestuur is, illustreert zich ook in
de werking van de provincieraad. In de zomer van 1999 verhuisden de zittingen van de
provincieraad, na ruim 160 jaar van het Provinciaal Hof op de Grote Markt van Brugge, naar
het nieuwe bestuursgebouw Boeverbos met moderne raadszaal. Administratie en beleid
kwamen daarmee onder één dak. Het Provinciaal Hof bleef het decor voor plechtigheden.
Omstreeks 2002 werden de eerste stappen tot informatisering van de werking van de raad
gezet: raadsleden beschikten voortaan over een vaste PC en rechtstreekse verbinding
met het provinciaal netwerk. Later deden laptops en wifi hun intrede. De papierberg werd
teruggedrongen want dossiers komen digitaal ter beschikking op Cobra@home.
Reeds 20 jaar geleden trok ons provinciebestuur de kaart van de gebiedsgerichte werking,
visionair in die tijd, als we de huidige bevoegdheden en taakstelling bekijken. De principes,
de methodiek, de vele mooie resultaten transformeerden we in ons organisatiemodel. Het
versterkte ons nieuw profiel als regiobestuur en kennispartner. Ook raadsleden buigen zich
sinds begin 2011 in de regio-commissies op deze gebiedsgerichte projecten en aanpak.
Onze provincie staat als democratisch orgaan klaar om haar vernieuwde en
toekomstgerichte missie op te nemen: kennispartner en verbindende schakel in het
bovenlokaal beleid, dit ten behoeve van iedere West-Vlaming.
Eliane Spincemaille
Voorzitter provincieraad
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Inleiding
_

Dit boek vormt het vierde deel in de publicatiereeks over (het beleid van) de provincie
West-Vlaanderen. Het eerste deel in die reeks, van de hand van Luc Schepens, verscheen
in 1976, het voorgaande en derde deel werd in 1997 uitgegeven. Sindsdien is er voor
de Vlaamse provincies zowel op institutioneel als op politiek vlak veel veranderd. We
verwijzen onder meer naar het Lambermontakkoord (2000) waardoor de gewesten de
bevoegdheid verkregen over de inrichting van het ‘lokaal bestuur’ en het provinciedecreet
dat in 2005 werd goedgekeurd. Verder waren er de opeenvolgende verkiezingen voor het
Vlaams parlement (in 1999, 2004, 2009 en 2014) en voor de provincieraden (in 2000, 2006
en 2012) en hun impact op de politieke verhoudingen. Recenter was er het debat naar
aanleiding van de interne Vlaamse staatshervorming en de gevolgen voor de taakstelling
van de provincies. In de genese van dit boek noopte het aanhoudende debat over de rol
van het provinciaal niveau regelmatig tot bijsturing van de inhoud.
De periode die het voorliggende boek bestrijkt, vangt dan ook aan daar waar het vorige
boek eindigde en loopt door tot aan de vooravond van een nieuw tijdperk. We kozen
ervoor dit boek af te sluiten net voor de inwerkingtreding van de maatregelen uit het
project ‘afslanking van de provincies’. Vanaf 2018 vangt immers een nieuwe periode
aan waarin de provincies met een ‘verscherpt’ profiel en takenpakket (met de focus op
- hoofdzakelijk - grondgebonden bevoegdheden) aan de slag gaan. Bovendien vinden er
in 2018 ook provincieraadsverkiezingen plaats waarbij (onder meer) het aantal raadsleden
wordt gehalveerd. Dat houdt niet alleen een drastische herziening in van de functionele
perimeter maar ook van de personele slagkracht van het provinciebestuur.
Inhoudelijk neemt dit deel het stramien over van de voorgaande delen. Concreet wordt
een combinatie van verschillende benaderingen gehanteerd, wat zich weerspiegelt in de
vier delen waarin het boek uiteenvalt. Het eerste deel omvat twee hoofdstukken waarin
het institutioneel kader wordt geschetst. Hierin komen onder meer de rol van de provincie
als intermediair bestuursniveau en het provinciedecreet (inclusief de opeenvolgende
wijzigingen) aan bod.
Het tweede deel omvat een hoofdstuk met de resultaten van de provincieraadsverkiezingen
en de samenstelling van de provincieraad en deputatie doorheen de behandelde periode,
gevolgd door een hoofdstuk waarin wordt stilgestaan bij de socio-politieke samenstelling
van de provincieraad en de deputatie.
De hoofdstukken in het uitgebreide derde deel nemen het beleid in de verschillende
beleidsdomeinen onder de loep. Of, met andere woorden, hoe het provinciebestuur
in de betrokken periode het maatschappelijk leven in de provincie poogde te sturen
en te beïnvloeden. Hier krijgt de lezer een schets van ruim 20 jaar beleid waarbij het
provinciebestuur optrad als initiator, stimulator en/of coördinator van dat beleid. Een
grote verscheidenheid van thema’s komt aan bod; thema’s die de (provinciale) politiek
beroerden en vaak aanleiding gaven tot boeiende debatten in het West-Vlaamse halfrond.
Dit deel streeft geen volledigheid na maar biedt de lezer wel een beredeneerd overzicht
van belangrijke evoluties binnen de beleidsdomeinen waarbij rekening werd gehouden
met zowel de recurrentie als de specifieke meerwaarde van de beleidsbeslissingen en
_
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verwezenlijkingen. De hoofdstukken zijn gebaseerd op bijdragen van provinciepersoneelsleden met ruime ervaring die goed geïnformeerd zijn over het kwestieuze domein.
Vanzelfsprekend kaderen deze bijdragen binnen het bredere verhaal van de evolutie van
het provinciaal bestuursniveau dat in het eerste deel wordt behandeld.
Het vierde deel valt onder de noemer politieke biografie. Als aanvulling op het in 1997
verschenen derde boek in de publicatiereeks is er een biografisch repertorium dat de
basisgegevens presenteert van alle provincieraadsleden, gedeputeerden, provinciegouverneurs en -griffiers in de legislaturen 2000-2018. In plaats van korte biografieën werd
geopteerd voor gestructureerde biografische notities waarbij zowel de persoonlijke
informatie (familienaam en voornaam, geboortedatum en foto) als de mandaatgebonden
informatie (begin- en einddatum van het mandaat, lijst/partij, eventuele bijkomende
functies en lokale mandaten) duidelijk worden weergegeven.
Het mag duidelijk zijn dat bepaalde hoofdstukken zich gedeeltelijk in de ‘geschehende
Geschichte’ situeren. Sommige vooropgestelde objectieven zijn nog niet gerealiseerd en
bovendien bieden ook de politieke biografieën geen ‘afgewerkt’ verhaal, al was het maar
omdat de betrokken beleidsmakers vaak nog in functie zijn. Het verhaal van de provincie
West-Vlaanderen zal in de toekomst dus nog stof bieden voor nieuwe en boeiende
hoofdstukken.
Als eindredacteur wens ik uitdrukkelijk de vele medewerkers (zie de lijst achteraan het
boek) te danken die een bijdrage leverden over een specifiek beleidsdomein of hielpen
zoeken naar passende illustraties. Ik kan terugkijken op een periode met boeiende
bijeenkomsten en geanimeerde gesprekken met gedreven ambtenaren. Aan de vooravond
van een nieuw tijdperk voor het provinciaal beleid, waaraan velen nog hun steentje zullen
bijdragen, wens ik hen nog veel voldoening en succes toe!
Tony Valcke
Brugge, november 2017
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DEEL 1
DE PROVINCIES
EN DE ORGANISATIE VAN HET
BINNENLANDS BESTUUR

De rol van de provincie als
intermediair bestuursniveau:
tussen concurrentie en
complementariteit
_
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De rol van de provincie als intermediair
bestuursniveau: tussen concurrentie en
complementariteit
We bespreken in dit hoofdstuk de plaats en de rol van de provincie als intermediair
bestuursniveau. De periode die in deze publicatie centraal staat, omvat vier belangrijke
momenten waarin de rol van provincies het voorwerp uitmaakte van een politiek
debat, met name het Vlaamse kerntakendebat (2001-2003), de totstandkoming van het
provinciedecreet (2005), de interne Vlaamse staatshervorming (2009-2012) en het project
‘afslanking provincies’ (2014-2018). We bekijken deze fasen langsheen drie verschillende
dimensies die in de wetenschappelijke literatuur worden gebruikt om de verhouding
tussen sub-nationale bestuursniveaus te analyseren, met name de functies en de handelingsvrijheid van de provincies en de toegang tot de hogere overheid.
Sinds 2002 zijn de Gewesten bevoegd voor het gros van de organieke wetgeving op
de lokale en provinciale besturen en dus niet langer de federale overheid1 . En hoewel
sommige academici het hebben over ‘the rise of the meso level’, werd de decentralisatietendens niet doorgetrokken in het voordeel van lagere subnationale besturen zoals
de provincies 2 . Het relatief jonge Vlaamse Gewest bleek in de eerste plaats op de eigen
machtsontplooiing (en –maximalisatie) gericht. Illustratief in dat verband is het verloop
en het resultaat van het kerntakendebat en het debat rond de totstandkoming van het
provinciedecreet (cf. infra).
Met de in 2009 door de Vlaamse regering aangekondigde interne staatshervorming
stonden de provincies meer dan ooit onder druk. Maar het compromis voorzag dat ze toch
nog persoonsgebonden bevoegdheden konden uitoefenen middels sectordecreten en
bestuursakkoorden tussen Vlaanderen en de respectieve provincies. De centraal-provinciale relaties worden sinds jaar en dag gekenmerkt door het haast inherente spanningsveld
tussen centralisatie en autonomie 3 . Toch stelt het project ‘afslanking provincies’ van de
Vlaamse regering Bourgeois een nieuw tijdperk in het vooruitzicht voor de verschillende
dimensies in de centraal-provinciale relatie die verder aan bod komen. Dat geldt onder
meer voor de taakstelling van de provincies, de financiële autonomie en de mogelijkheid tot
provinciale belangenbehartiging. Terwijl het provinciedecreet uit 2005 nog een versterking
inhield van de bovenlokale taakstelling van de provincies, onder meer geconcretiseerd
in de gebiedsgerichte aanpak en als spelverdeler in multi-level governance, legt de
beleidsnota Binnenlands Bestuur voor de periode 2014-2019 de klemtoon veel meer op een
1
2
3

De Ceuninck, K., Devos, C., Reynaert, H., Staelraeve, S., Steyvers, K., Valcke, T. & Verlet, D. (2005). Centraal-Lokale
relaties in Vlaanderen: verdeel of heers? Res Publica, nr. 1, pp. 19-35.
Sharpe, L.J. (1993). The European Meso: An Appraisal. In L.J. Sharpe (ed.), The Rise of Meso Government in Europe.
London: Sage, pp. 1-39.
De Ceuninck, K. & Valcke, T. (2011). Complementariteit of concurrentie? De slingerbeweging van de centraal-provinciale
relaties. In H. Reynaert, T. Valcke & E. Wayenberg (red.), Grensoverschrijdend of grensverleggend? De Vlaamse
provincies uitgedaagd. Brugge: Vanden Broele, pp. 13-48. Over het spanningsveld tussen centralisatie en autonomie:
Valcke, T. (1993). De Belgische Grondwet en de totstandkoming van de provinciewet in 1836. In T. Valcke & N. Lehoucq
(reds.), De fonteinen van de oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830
tot nu. Deel 1. De instelling, de bevoegdheden en de verkiezingsresultaten. Gent: Stichting Mens en Cultuur, pp. 33-37.
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hervorming van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en een versterking van
de regiovorming. De provincies moeten zo op zoek naar een nieuw evenwicht. Enerzijds
kan de gewijzigde context een belangrijke stimulans betekenen voor een door sommigen
als noodzakelijk beschouwde kritische rolvernieuwing, anderzijds kan die evenzeer leiden
tot een politieke en bestuurlijke marginalisatie.
Vooraleer we onze argumentatie verder ontwikkelen, wensen we te nuanceren. Dé
centraal-provinciale relaties bestaan uiteraard niet, al was het maar omdat ze verschillen
al naargelang het bevoegdheidsdomein, zoals ook blijkt uit verschillende hoofdstukken
over het provinciaal beleid in deze publicatie. Maar in dit hoofdstuk focussen wij niet op
het concrete optreden van diverse overheidsniveaus in specifieke beleidsdomeinen. We
kijken in de eerste plaats naar de algemene interbestuurlijke verhoudingen. Dat is een
benadering die zich als het ware richt op het brede kader van de centraal-provinciale
relaties. Soms vertoont de dagelijkse bestuurlijke praktijk een minder rooskleurig plaatje.
Wat ben je bijvoorbeeld met een open taakstelling wanneer andere spelers het terrein
eerder al hebben bezet? Toch is dat algemene kader niet onbelangrijk omdat het de
contouren schetst waarbinnen de centraal-provinciale relaties ook in de toekomst vorm
kunnen krijgen.

1.1.

Dimensies in de centraal-provinciale relaties: over
bevoegdheden, handelingsvrijheid en toegang

Om de centraal-provinciale relaties beter te begrijpen - en om te kunnen vergelijken ,
bijvoorbeeld tussen verschillende periodes of tussen verschillende landen - gebruiken wij
het analysekader van Page en Goldsmith4 . Hoewel dit model in de eerste plaats oog heeft
voor het gemeentelijke niveau, kunnen de onderscheiden dimensies ook gebruikt worden
om de relaties tussen ‘het centrum’ en de provincies te beschrijven, de zogenaamde
centraal-provinciale relaties.
In hun comparatief onderzoek naar de verhouding tussen centrale en ‘lokale’ besturen
onderscheiden die auteurs drie dimensies die de wisselwerking tussen beide niveaus
beschrijven: functies, handelingsvrijheid en toegang.
In de eerste plaats is er de variatie in het belang van het lokaal bestuur als publieke
dienstverlener (functions). Dat hangt samen met de formele bevoegdheden waarover
lokale besturen beschikken. Die wettelijke verantwoordelijkheid zegt uiteraard niet
alles over de praktische handelingsvrijheid van het lokaal bestuur in een specifiek
beleidsdomein (discretion). De wettelijke of financiële controle door een hogere overheid
kan de slagkracht van de lokale besturen immers aanzienlijk beperken. Tot slot wordt
de verhouding tussen verschillende bestuursniveaus ook in belangrijke mate bepaald
door de toegang van lokale spelers tot de centrale beslissingsarena (access). We spreken
over directe of indirecte toegang indien lokale actoren mee beslissen op hogere, centrale
besluitvormingsniveaus. Directe toegang kan onder de vorm van informele contacten,
maar is het meest uitgesproken in de cumulatie van politieke mandaten op verschillende
niveaus. Indirecte toegang gebeurt bijvoorbeeld via organisaties die de belangenbehartiging op een hoger beslissingsniveau voor hun rekening nemen.
4

Page, E., Goldsmith, M. (1987). Centre and locality: functions, access and discretion. In E. Page & M. Goldsmith (eds.),
Central and local government relations: a comparative analysis of West European unitary states. London: Sage, pp. 1-11.
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Dit analysekader leidde uiteindelijk tot twee bestuursmodellen, een noordelijk en een
zuidelijk. Het eerste wordt gekenmerkt door relatief grote gemeenten met een zwaar
takenpakket die op een indirecte manier hun belangen op hogere bestuursniveaus
verdedigen. Daartegenover staat het zuidelijk bestuursmodel, gekenmerkt door relatief
kleine gemeenten met een beperkt takenpakket die hun belangen op een directe manier
verdedigen. Dat laatste gebeurt dan voornamelijk door de cumulatie van politieke
mandaten.
Het oorspronkelijke onderzoek van Page en Goldsmith kreeg onder meer kritiek omwille
van de landenselectie (een beperkt aantal unitaire staten). Maar de belangrijkste
bedenkingen bij het analysekader betroffen wellicht de dichotomie en het antagonisme
in de centraal-lokale relaties.
Het eerste aspect (dichotomie) heeft betrekking op de samenhang die Page en Goldsmith
in die dimensies onderscheiden. In de zuidelijke bestuurstraditie zijn de bevoegdheden
van lokale besturen beperkt en fungeren ze onder een stelsel van relatief strikte voogdij.
Die ‘ondergeschikte’ positie wordt echter gecompenseerd door directe toegang van
lokale besluitvormers (via cumulatie) tot het centrum. In het noordelijk bestuurstype is
de situatie omgekeerd, ook al moet daaraan toegevoegd worden dat sommigen wijzen op
belangrijke verschillen binnen die groep, bijvoorbeeld tussen de Angelsaksische traditie
en een Midden-Europese traditie 5 . Goldsmith gaf recenter ook zelf aan dat die dichotomie
wat achterhaald is gezien de evoluties in heel wat Europese landen in de relaties tussen
het centrum en de lokale besturen 6 . Toch verwijst de dichotomie naar belangrijke
verschilpunten in bestuurstradities die toelaten evoluties in een historisch-comparatief kader te plaatsen en waarvan de belangrijkste kenmerken ook de hedendaagse
bestuursrelaties beïnvloeden.
Het tweede aspect (antagonisme) verwijst naar een visie die lang opgeld maakte en
waarbij de verhouding tussen het centrum en de lokale besturen als communicerende
vaten werd beschouwd. Volgens die opvatting betekende medezeggenschap van het
centrum vrijheidsverlies voor het lokaal bestuur en omgekeerd. Maar in de hedendaagse
context van multi-level governance (meerlagig en niet beperkt tot de klassieke statelijke
actoren) is de capaciteit van de publieke dienstverlening in een bepaald domein verspreid.
Verschillende bestuurslagen zijn met elkaar vervlochten en dus op elkaar aangewezen om
een kwalitatieve dienstverlening te verzekeren7. Veeleer dan in termen van antagonisme
moeten centraal-lokale relaties worden beschouwd als partnerschappen met wisselende
ruilverhoudingen.
In 2010 maakten Page en Goldsmith een actualisering van hun eerdere publicatie uit
19878 . Daarin gaven ze aan dat de bestuurlijke verhoudingen in diverse Europese landen
de laatste decennia grondig waren gewijzigd. Ze verwijzen daarbij enerzijds naar de
opkomst van de Europese Unie en de uitbreiding naar Oost- en Centraal Europa met ook
gevolgen voor de lokale besturen. Anderzijds stellen ze de opkomst van een regionale
bestuurslaag vast. Konden de gemeenten en de centrale overheid de bestuurlijke taart
vroeger onderling verdelen, dan moet er de laatste decennia in veel Europese landen
5
6
7
8

John, P. (2001). Local Governance in Western Europe. London: Sage, pp. 31-32.
Goldsmith, M. (2005). A New Intergovernmentalism? In B. Denters & L. Rose (eds.), Comparing Local Governance.
Trends and Developments. Palgrave MacMillan: Houndmills, pp. 228-245.
Baldersheim, H. (2002). Subsidiarity at Work: Modes of Multi-Level Governance in European Countries. In: J. Caulfield
& H. Larsen (eds.), Local Government at the Millenium. Leske + Budrich: Opladen, pp. 200-210.
Page, E. & Goldsmith, M. (2010). Changing Government Relations in Europe. London: Routledge, 260p.
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rekening gehouden worden met een bijkomende regionale bestuurslaag. Bovendien
heeft die vaak de bevoegdheid verworven om het organiek kader van de lokale (en vaak
ook provinciale) besturen vast te leggen, zoals dat bijvoorbeeld ook in België het geval is.
En die evolutie gaat verder zoals blijkt uit een rapport van de CEMR (Council of European
Municipalities and Regions) die in 2016 stelde dat het aantal lokale entiteiten in Europa
met ongeveer 15% is afgenomen terwijl het aantal regio’s met 10% is toegenomen 9 .
Deze evolutie heeft onmiskenbaar een invloed (gehad) op de bestaande centraal-lokale
relaties. De opdeling die Page en Goldsmith destijds maakten in een noordelijk en een
zuidelijk bestuursmodel houdt volgens hen vandaag nog moeilijk stand. De oorzaak
hiervoor moet gezocht worden in de wijzigingen die er in veel Europese landen geweest zijn
inzake de toezichtregelingen maar ook de wijzigingen inzake de financiële verhoudingen
tussen de verschillende bestuursniveaus. Die hebben geleid tot een toegenomen
complexiteit inzake interbestuurlijke verhoudingen. Dat neemt echter niet weg dat er nog
steeds landen zijn die binnen deze tradities kunnen worden ondergebracht.
Bovenstaande evoluties stellen we ook vast wanneer we het analysekader van Page en
Goldsmith op België toepassen. Ook na de regionalisering van de bevoegdheid op de
lokale en provinciale besturen blijven verschillende kenmerken die België vroeger in
het zuidelijk bestuursmodel onderbrachten behouden10 . Er wordt dan verwezen naar de
cumulatie van politieke mandaten, de verkiezingswetgeving of de rol van raadsleden.
Toch zijn er ook evoluties die ervoor hebben gezorgd dat Vlaanderen de laatste jaren
opschuift in de richting van een noordelijk bestuursmodel. De versoepeling inzake het
bestuurlijk toezicht en de steeds grotere nadruk op new public management zijn daarvan
duidelijke voorbeelden. In elk geval heeft het proces van staatshervorming ervoor gezorgd
dat er tussen de drie gewesten verschillen zijn ontstaan inzake de interne bestuurlijke
verhoudingen.
Ondanks de bovenstaande bedenkingen en evoluties blijft het analysekader van Page en
Goldsmith een uitstekend kader om de interbestuurlijke relaties met hun hoofdkenmerken
te beschrijven zowel in termen van historische evolutie als van actuele uitdagingen. We
gebruiken het dan ook als richtsnoer om de positie van de provincies tegen het licht te
houden.

1.2. Voorbij het juridisch kader: evolutie in het denken
over de rol van de provincies
Om de functionele perimeter van subnationale bestuursniveaus te omschrijven, zijn er
verschillende benaderingen mogelijk. Een eerste mogelijkheid bestaat erin het financiële
gewicht van het betrokken niveau in kaart brengen. Op basis van het budget voor 2017
(exploitatieuitgaven) stellen we vast dat de Vlaamse provincies gemiddeld 123 euro uitgeven
per inwoner, terwijl dat bedrag voor de Vlaamse gemeenten gemiddeld 1 133 euro bedraagt
en voor Vlaanderen zelfs oploopt tot 6 314 euro11 (zie tabel).
Council of European Municipalities and Regions (2016). Local and Regional Governments in Europe. Structures and
Competences. Brussels: CEMR, p. 3.
10 De Rynck, F. & Wayenberg, E. (2010). Belgium. In E. Page & M. Goldsmith (eds.), Changing Government Relations in
Europe. London: Routledge, pp. 14-29.
11 Cijfers voor Vlaanderen gebaseerd op: ABB (2017), Vlaamse profielschets. Juni 2017. Brussel: Agentschap Binnenlands
Bestuur; cijfers van de Vlaamse begroting, zie: https://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-overheid/werking-van-devlaamse-overheid/de-vlaamse-begroting-cijfers-2017, laatst geraadpleegd op 23 oktober 2017.
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Exploitatie-uitgaven van de lokale overheidssector in Vlaanderen,
op basis van het Budget 201712

In Mio euro

In euro/inwoner

8.600,6

1.332

Provincies

798,0

123

Ocmw’s

3354,9

521

Gemeenten

Politiezones

1.508,8

233

Hulpverleningszones

401,9

72

Totaal

14.664,3

2.281

Daarnaast geeft ook het relatieve aandeel van het personeelsbestand in de overheidssector
een indicatie van de slagkracht van het bestuursniveau. Terwijl de Vlaamse overheid in 2015
(het recentste jaar waarover cijfers beschikbaar waren) 41 121 personen in dienst had13 ,
waren er bij de Vlaamse gemeenten in 2016 (excl. ocmw) 47 762 personen tewerkgesteld.
Wanneer we het personeel van de lokale sector ruimer bekijken en aanvullen met de
personeelsleden van de politiezones, de ocmw’s (en hun diensten) en de intercommunales,
dan waren dat er veel meer (zie tabel). De vergelijking met de personeelsaantallen bij de
vijf Vlaamse provincies zijn sprekend; zij hadden in 2016 slechts 4 323 personen in dienst.
Opmerkelijk is dat de geleidelijke personeelsaangroei sinds 1995 zich bij de Vlaamse
gemeenten verder doorzet, terwijl de cijfers voor de Vlaamse provincies in 2007 voor
het eerst een daling lieten optekenen14 . Zowel de cijfers over het financiële gewicht als
de cijfers over de personeelsaantallen illustreren duidelijk het relatieve belang van het
provinciale bestuursniveau.
Evolutie van personeel bij lokale besturen, in VTE (2006-2016)15

2006

2016

Gemeenten

49.762,5

47.762,0

Ocmw’s

37.136,4

35.215,9

Politiezones

15.426,3

16.312,0

Ocmw-verenigingen

10.236,7

13.572,0

Intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden

7.731,9

7.958,6

Provincies

4.966,4

4.323,3

Autonome gemeentebedrijven

1.968,1

1.527,7

Autonome provinciebedrijven

194,5

813,4

Totaal

127.423,0

127.485,0

De meest courante benadering focust echter op de verdeling van taken en bevoegdheden
tussen de bestuursniveaus: op welke domeinen opereert het subnationale bestuur
exclusief of in medezeggenschap met ‘het centrum’ (lees: de hogere overheid)? Wij richten
ons op deze benadering en doen dat vanuit een algemeen perspectief.

12
13
14
15

Belfius (2017). De financiële situatie van de Vlaamse lokale besturen. Budget 2017. Brussel: Belfius
https://overheid.vlaanderen.be/bedrijfsinformatie/personeelsbestand, laatst geconsulteerd op 23 oktober 2017.
RSZPPO (2007). Contractuele en statutaire tewerkstelling. Evolutie in de lokale sector 1995-2007. Brussel: RSZPPO, p. 4.
VRIND (2017). Brussel: Studiedienst Vlaamse regering, p. 64.
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Naast de relaties tussen de provincies en hun wisselende centra als geheel (vanuit het
provinciale perspectief een ‘externe’ component), kan er ook een interne component in de
interbestuurlijke verhoudingen worden onderscheiden. Binnen de provincies fungeerde
de provinciegouverneur immers lange tijd en uitgesproken als een vertegenwoordiger
van het centrum. Zijn taakstelling beperkte in die zin de vrijheid van de verkozen
provinciale organen en liet ook binnen de provincie de balans in het voordeel van
het centrum overhellen. Sinds de jaren 1980 zijn de functies van de deputatie en de
gouverneur deels gescheiden. Dit zorgde ervoor dat de verkozen organen meer hun
eigen weg konden gaan16 . De interne Vlaamse staatshervorming versterkte de rol van
de gouverneur opnieuw. Door de provinciegouverneur een coördinerende opdracht te
geven om op permanente basis beleidsprocessen, controleopdrachten en de werking
van de gedeconcentreerde diensten van Vlaamse overheid af te stemmen op deze van
de andere bestuursniveaus werd zijn rol als vertegenwoordiger van het centrum nog
verder versterkt. Deze interne component komt - in tweede instantie – ook aan bod.
Naast de historische evolutie in beide componenten hebben wij uiteraard ook aandacht
voor de actuele uitdagingen die ermee verbonden zijn.
Als we voor de periode 1995-2017 de relatie bekijken tussen de Vlaamse provincies als
geheel en hun wisselende centra dan kunnen volgens ons vier subperiodes worden
onderscheiden. Een eerste subperiode is die waarin de Belgische provinciewet nog de
basis vormde voor een relatief een minimalistische invulling van de (grondwettelijke) notie
‘provinciaal belang’ maar die geleidelijk aan achterhaald was door de invulling ervan op
het terrein zelf. De tweede subperiode, waarin het voortbestaan van de provincies op de
helling stond, viel niet toevallig samen met een relatief verregaande staatshervorming.
De derde en vierde periode situeren zich na 2002 en kunnen we bijgevolg typeren
als de Vlaamse subperiodes waarin het zoeken naar een vernieuwde taakstelling
voor de provincies centraal staat. Het kerntakendebat en het daaruit voortvloeiende
provinciedecreet vormen zo de derde periode. De vierde en huidige periode is die
van de interne Vlaamse staatshervorming en het project afslanking provincies waarin
laatstgenoemden meer dan ooit onder druk staan.

1.2.1.

De provincie als vierde macht?

Vooraleer we de focus richten op de periode 1995-2017 nemen we een korte historische
aanloop. Daarin komen immers alle dimensies van de centraal-provinciale relaties al
aan bod, wat aangeeft dat het zoeken naar een evenwicht geen uniek kenmerk is van of
gelieerd is aan de hedendaagse (politieke) context.
De grondwet van het jonge België maakte in 1831 impliciet gewag van een vierde macht
van provincies en gemeenten. Die lokale besturen kregen rechtstreeks verkozen (en
openbare) raden en werden bevoegd om alles wat in hun belang was te regelen. Een
systeem van centrale controle plaatste echter een fors slot op die poort naar autonomie.
Dat het compromis tussen centralisatie en autonomie vooral voor de taakstelling van de
provincies negatief uitviel, bleek bij de daarna tot stand gekomen provinciewet17.
16 Valcke, T., Reynaert, H.& Steyvers, K. (2011). Belgium. In H. Heinelt & X. Bertrana (eds.), The Second Tier of Local
Government in Europe. Provinces, Counties, Départements and Landkreise in comparison. London: Routledge.
17 Valcke, T. (1993). De Belgische Grondwet en de totstandkoming van de provinciewet in 1836. In T. Valcke &
N. Lehoucq (reds.), De fonteinen van de oranjeberg. Politiek-institutionele geschiedenis van de provincie
Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 1. De instelling, de bevoegdheden en de verkiezingsresultaten. Gent:
Stichting Mens en Cultuur, pp. 31-33.
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Hoewel de provincie- en de gemeentewet vrijwel gelijktijdig in 1836 tot stand kwamen,
bleken de centralisten toch sterker hun stempel te hebben gedrukt op die eerste wet.
Met de eenheid van de staat als hoofddoel legde men de provincies allerlei beperkingen
op. Naast minimale vergadermogelijkheden en dito financiële autonomie, situeerden die
zich zowel in de externe als de interne component van de centraal-provinciale relaties.
Enerzijds werd de notie provinciaal belang weinig concreet ingevuld. Dat zorgde in de
praktijk voor een belemmering van de ontwikkeling van eigen initiatieven. De provincie
kon slechts opnemen wat haar niet door het centrale gezag werd onttrokken en was in die
periode in de eerste plaats een (louter) administratief orgaan dat vooral in medebewind
of als uitvoerder van centrale taakstelling opereerde 18 . Het provinciaal belang werd erg
minimalistisch ingevuld.
Tegelijk kregen de provincies een waakhond vanuit het centrum. De provinciegouverneur moest erop toezien dat de provincies geen handelingen stelden die buiten hun
bevoegdheid vielen. Deze regeringscommissaris was een hoge ambtenaar, door de
Koning benoemd buiten de samenstelling van de provincieraad. Zeker in de beginperiode
fungeerde hij als een echte vertegenwoordiger van het centraal gezag in de provincie in
de traditie van de Franse prefect.
Dat belette niet dat de provincies de overgebleven ruimte op enkele domeinen inkleurden:
het provinciaal onderwijs was (en is) daar een voorbeeld van evenals de aanleg van wegen
en de elektrificatie, vooral dan in landelijke gebieden. Wellicht is het niet toevallig dat net
onderwijs de hefboom vormde voor de wijzigingen die aan de provinciale taakstelling
werden aangebracht aan het einde van de 19de eeuw19 . Hier kwamen zowel de externe
als de interne component van de functionele interbestuurlijke verhoudingen samen,
via de dubbelrol van de gouverneur (vertegenwoordiger van het centrum én voorzitter
van het provinciaal uitvoerend orgaan). Naar aanleiding van de implementatie van een
erg liberale (antiklerikale) schoolwet, ontstond er een spanningsveld tussen liberale
gouverneurs en vaak katholieke deputaties die weigerden de nationale regelgeving
uit te voeren, ook in West-Vlaanderen 20 . Hoewel het aanvankelijk de bedoeling was de
slagkracht van de gouverneur als vertegenwoordiger van het centrum uit te breiden,
zorgden de uiteindelijke aanpassingen van de provinciewet in 1887 voor het omgekeerde
effect. De bestendige deputatie kreeg het evocatierecht om bij gemotiveerde beslissing
het voorafgaand onderzoek in zaken van provinciaal belang naar zich toe te trekken en
de gouverneur verloor enkele privileges op het vlak van benoemingen in de administratie.
Die verschuiving binnen de interne component werd nog versterkt door de grondwetsherzieningen van 1893 en 1921. De eerste introduceerde het algemeen meervoudig stemrecht
voor mannen, gekoppeld aan een opkomstplicht en installeerde het toegangsregime van
provinciale senatoren. De tweede leidde tot het algemeen enkelvoudig stemrecht voor
mannen en de introductie van de evenredige vertegenwoordiging 21 . Daarmee verankerde
men vooral de politieke rol van de provincies en hun verkozen organen.

18 Valcke, T. (1993). Evolutie van de bevoegdheden van en het denken over de provincies. In T. Valcke & N. Lehoucq
(reds.). De fonteinen van de oranjeberg. O.c., pp. 64-67.
19 De wijzigingen die daarvoor aan de provinciewet werden aangebracht waren veeleer van administratief-technische
aard.
20 Zie hiervoor: Schepens, L. (1976). De provincieraad van West-Vlaanderen, 1836-1921. Socio-politieke studie van een
instelling en haar leden. Tielt/Amsterdam: Lannoo, pp. 36-43.
21 Valcke, T. (1993). Evolutie van de bevoegdheden (…). O.c., pp. 72-75.
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1.2.2. Tussen staatshervorming en fusie
In de loop van de 20ste eeuw raakten de provincies gekneld tussen twee territoriaal-functionele bewegingen: het proces van de staatshervorming met de ontwikkeling
van een nieuwe bestuurslaag van gemeenschappen en gewesten en de fusie van
gemeenten die in 1976 een (voorlopig) hoogtepunt zou kennen. Beide evoluties riepen
vragen op omtrent het voortbestaan van de provincies.
De ideeën over de nieuwe bestuurlijke indeling van het land staken al vóór WO II de kop op.
Zo werden er al in de jaren 1920 en 1930 vraagtekens geplaatst bij het voortbestaan van
de provinciale instellingen die in de daaropvolgende decennia geregeld opnieuw zouden
opduiken. In feite betrof het ideeën rond een herschaling van het subnationale niveau
waarbij men de omvang van de toenmalige provincies ontoereikend achtte. Sommigen
stelden nog een versterkende combinatie van deconcentratie en decentralisatie voorop,
maar anderen bepleitten de creatie van regio’s of wilden de tegenstelling tussen stad
en platteland institutioneel vertalen met de creatie van respectievelijk agglomeraties
en federaties. Dit zou echter pas na WO II geconcretiseerd worden. Intussen vielen
de provincieraadsverkiezingen samen met hun nationale tegenhangers. Toen het
communautaire breukvlak in de jaren 1960 ook een regeringsprioriteit werd, kwam het
provinciale belang pas echt in woelig water terecht 22 .
Onder de regering Eyskens-Merlot-Cools (1968-1972) zag het er aanvankelijk nog
gunstig uit. Decentralisatie werd één van de punten uit het regeerprogramma, die net zo
goed in provinciale richting kon gaan. De zogenaamde ‘Werkgroep der 28’ bereidde een
grondwetsherziening voor die leidde tot de oprichting van de cultuur- en gewestraden
en daarbij werd even het idee geopperd die laatste uit provincieraadsleden te laten
samenstellen. Maar uiteindelijk koos men voor rechtstreeks verkozen raden, terwijl
bijkomend het samenvallen van de provinciale met de economische, sociale en
culturele grenzen in vraag werd gesteld. Die gedachtegang zou het daaropvolgende
decennium beheersen. Met het Egmontpact en het Stuyvenbergakkoord (1977-’78)
kwam het tot een dieptepunt in het denken over de provinciale taakstelling. Die schoven
immers de afschaffing van de verkozen provinciale organen naar voren. Alleen de
functie van gouverneur zou blijven bestaan en de provincies zouden enkel fungeren als
administratieve entiteit 23 .
De politieke rol van de provincies zou daarmee tot omzeggens nul gereduceerd worden.
Gelukkig voor de provincies bleef de uitvoering van die akkoorden dode letter, al lagen
veeleer buitenprovinciale factoren daaraan ten grondslag. Maar de existentiële vraag
duikt tot op heden regelmatig op in het debat over een (vereenvoudigd) bestuurlijk
landschap 24 .
Kregen de provincies langs boven minder ademruimte, langs beneden knaagden de
gemeenten aan hun functionele ruimte. Door het schaalvergrotingsproces van de
gemeentelijke fusies nam het aantal lokale bestuursentiteiten in België af van 2.359
tot 589. Die grotere schaal werd dan wel niet gevolgd door de beloofde functionele
decentralisatie, maar toch raakten de gemeenten stilaan uit de schaduw van de
22 Valcke, T. (2004). Nieuwe wegen voor de (Vlaamse) provincies!? Samenleving en Politiek, 11 (10), 30-31.
23 Valcke, T., Evolutie van de bevoegdheden (…). O.c., pp. 79-83.
24 Voor een goed overzicht: De Rynck, F., Heeft Vlaanderen provinciebesturen nodig? Tijdschrift voor Belgisch
Publiekrecht, 1991, nr. 11, pp. 724-727.
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kerktoren wat in sommige gevallen de vraag aanwakkerde over de zin van provinciale
entiteiten 25 .
Toch brak in de jaren 1980 een periode aan die een voorzichtige herwaardering inluidde.
Die had vooral betrekking op de interne component van de functionele dimensie en luidde
een herpolitisering in. Wetswijzigingen in 1984 en 1987 zorgden ervoor dat de provincieraadsleden zo vaak konden vergaderen als ze dat nodig achten, het voorafgaand toezicht
voor tal van beslissingen verdween, de deputatie haar eigen beslissingen kon uitvoeren
en de gedeputeerden zich konden profileren rond specifieke beleidsdomeinen 26 . Ook
het debat rond de externe component van de functionele dimensie raakte niet in de
vergetelheid. Zo formuleerden Maes en Delmartino als één van de eersten het idee om de
provincies om te bouwen tot een slagkrachtig en efficiënt intermediair bestuursniveau 27.
In het denken én de praktijk maakte de balans tussen centrale vertegenwoordiging
(gouverneur) en provinciale verkozen organen (raad en deputatie) doorheen de jaren een
slingerbeweging met wisselend machtsevenwicht. Vanaf de jaren 1990 zou het vooral de
externe component van de functionele dimensie in de centraal-provinciale relaties zijn
die het debat over de inrichting van het bestuurlijk landschap zou beheersen.

1.2.3. Van kerntakendebat tot provinciedecreet: tussen
bovenlokale belangenbehartiging en gebiedsgerichte
werking
De grondwetswijziging van 1994 verankerde de provincies opnieuw. In het zog
daarvan werd ook beslist de provincieraadsverkiezingen te laten samenvallen met hun
gemeentelijke tegenhangers. Op dat moment (1995) viel echter ook het directe toegangsmechanisme van de provinciale senatoren weg. Het maakte het voor de provincies een
pak moeilijker om hun belangen op een hoger bestuursniveau te verdedigen. Die kwam
eenzijdig op de schouders van de VVP terecht. Met de Sint-Michielsakkoorden was de
regionalisering van het organiek kader op de lokale besturen intussen een feit, meteen
de voorbode van een nieuwe dynamiek in het denken over de provinciale taakstelling.
Nog voor er van het nieuwe ‘centrum’ sprake was, stipuleerde de Commissie voor
Bestuurlijke Organisatie (1997) de kernopdracht van de provincies al in de evolutie
naar integrale, gedecentraliseerde en gebiedsgerichte beleidsvoering. Belangrijke
voorwaarden waren het kunnen omgaan met differentiatie naar gebied en schaal en
netwerken kunnen vormen met andere actoren. Eerder had ook de VVP zich voorgenomen
de eigen taakstelling te concentreren rond enkele kernbevoegdheden 28 . Beide
denksporen (kerntaken en gebiedsgerichte aanpak) zouden ook in het kerntakendebat
doorsijpelen.

25 Maes, R., (1982) De samenvoeging van gemeenten. Res Publica, nr. 3-4, pp. 415-424. Ackaert, J., Dekien, C. (1989),
Samenvoeging van gemeenten: veranderingen in de gemeentelijke organisatie en beleidsvoering. Leuven: KUL, 370p;
K. De Ceuninck, K. (2009). De gemeentelijke fusies van 1976. Een mijlpaal voor de lokale besturen in België, Brugge:
Vanden Broele, 2009, 480p.
26 Valcke, T. (2004). O.c., pp. 31-32.
27 Maes, R., Delmartino, F. (1986). Provincies tussen gisteren en morgen. Profielschets van een gevaloriseerd intermediair
bestuursniveau. Antwerpen: Kluwer, pp. 123-147.
28 Valcke, T. (2001). Het provinciaal niveau: een eigen (herkenbaar) profiel? In H. Reynaert & C. Devos (reds.), Lokale en
provinciale politiek. Uitdagingen voor de 21ste eeuw. Brugge: Vanden Broele, pp. 86-87.
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Ter voorbereiding van en parallel met de overdracht van de organieke bevoegdheid op
de lokale besturen naar de regio’s besloten de voornaamste spelers op het vlak van
binnenlands bestuur zich onder impuls van het Vlaamse niveau te buigen over de
volgende vragen: welke taken zijn van publiek belang en moeten nog door de overheid
worden opgenomen en welk overheidsniveau wordt verantwoordelijk voor welke taken?
Al snel richtte dit kerntakendebat zich vooral op die laatste vraag.
Centraal uitgangspunt was het zogenaamde subsidiariteitsbeginsel. In de context van
het kerntakendebat werd dit vertaald als ‘het bestuur zo dicht mogelijk bij de burger
brengen’. Slechts die taken waarvoor het meest burgernabije bestuur – de gemeente
– tekortschoot in termen van schaal, middelen of personeel zouden naar hogere
bestuursniveaus worden overgeheveld 29 . Het debat – dat gevoerd werd tussen 2001 en
2003 – vond plaats onder de paars-groene Vlaamse regering (1999-2004) in een periode
met hernieuwde en herwaarderende aandacht voor de gemeenten. Daar hoorde de
impliciete veronderstelling bij dat precies op dit niveau de zogenaamde kloof tussen de
burger en de politiek het kleinst was en ook het gemakkelijkst kon overbrugd worden,
waardoor de gemeenten in het kerntakendebat een comfortabele uitgangspositie
hadden.
Ook tijdens het kerntakendebat was het voor de provincies een moeilijke opdracht om een
invulling te geven aan hun plaats in de interbestuurlijke verhoudingen. Men dreigde namelijk
in een bestuurlijke grijze zone te belanden. Uiteindelijk resulteerde dit in een drievoudige
missiebepaling voor de provincies: de bovenlokale taakbehartiging, een ondersteunende rol
naar de lokale overheden toe en de gebiedsgerichte werking.

Vanuit de VVP probeerde men duidelijk een positieve invulling te geven aan de provinciale
kerntaken. De provincies zouden zich moeten ontwikkelen tot bovenlokale streekbesturen
met partnerschap (met andere overheidsniveaus en actoren), een geïntegreerde aanpak
(i.e. sectoroverstijgend) en gebiedsgerichte werking als richtprincipes 30 . Met dat laatste
verliet men het territoriale perspectief op de notie provinciaal belang, maar het toelaten
van differentiatie ontmijnde ook deels de discussie rond de bestuurlijk-democratische
schaal van de provincies.
Het kerntakendebat mondde uiteindelijk uit in een bestuursakkoord waarin de voornaamste
afspraken tussen de partners in het kerntakendebat verankerd werden. De drie verkozen
niveaus binnen de Vlaamse bestuursruimte werden erin geprofileerd. Dat gebeurde in
sterke mate volgens de bovenbeschreven lijnen. De gemeenten werden bevestigd in
hun rol als basisniveau en eerstelijnsbestuur. Vlaanderen zou vooral sturen aan de hand
van kader- en regelstelling en controleren. Opvallend is wel dat het bestuursakkoord
voor de provincies nog steeds een mix van negatieve en positieve elementen bevatte
in termen van algemene taakstelling en bevoegdheden. Zo werden ze nog steeds
beschouwd als een soort compromisschaal die het democratisch legitimeren van beleid
in de grijze zones tussen andere bestuursniveaus als voornaamste bestaansreden had.
Tegelijk werd de notie provinciaal belang vooral in bovenlokale termen vertaald. Het
gaat hier dan om belangen die deze van de gemeenten te boven gaan maar te weinig
algemeen zijn om op Vlaams niveau geregeld te worden. De verdere invulling van die
29 Devos, C., Reynaert, H. (2002). Het kerntakendebat: Vlaamse ‘federale’ staatshervorming in het licht van subsidiariteit?
In H. Reynaert & C. Devos (reds.), Het kerntakendebat in Vlaanderen. Brugge: Vanden Broele, pp. 32-39.
30 Beke, J. (2003). ‘Provincie Plus’: naar zelfbewuste en bestuurskrachtige provinciale streekbesturen. In H. Reynaert &
K. Steyvers (reds.), Het gemeente- en provinciedecreet: gerealiseerde ambities? Brugge: Vanden Broele, pp. 89-110.
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notie botste echter op problemen. De gemeenten en de Vlaamse overheid hadden in de
bestuurspraktijk immers heel wat hulpstructuren in het leven geroepen die een stuk van
de ruimte claimden in de vermelde grijze zone. Intercommunales en gedeconcentreerde
Vlaamse agentschappen zijn daar voorbeelden van.
Het bestuursakkoord bij het kerntakendebat werd uiteindelijk nooit uitgevoerd als
globaal akkoord, al werden enkele afspraken in de latere bestuurspraktijk wel degelijk
gehonoreerd. Discussies over de optimale schaal werden gecounterd door de pragmatische
heroriëntering in bovenlokale termen. Het actieterrein van de provincies situeerde zich
daar waar bovengemeentelijk beleid samengaat met verdelingsvraagstukken (en dus
niet met een gemeenschappelijk belang zoals bijvoorbeeld bij intercommunales). Die
streekbenadering kwam uitgesproken tot uiting in de voortrekkersrol voor de provincies
bij de gebiedsgerichte methodiek. Tot slot was ook de open taakstelling van de provincies
van belang. Die liet voldoende ruimte om op toekomstige uitdagingen in te spelen.
Belangrijk is dat deze denkwijze in ieder geval het verdere debat overleefde en werd
meegenomen in de aanloop naar het provinciedecreet. De provincies zagen er hun rol als
intermediair bestuur bevestigd.

1.2.4. Het provinciedecreet als nieuw organiek kader
Het regionaliseren van de organieke bevoegdheden op de lokale besturen in 2002 zette de
Vlaamse regering ertoe aan werk te maken van een gemeente- en een provinciedecreet.
In het procesverloop vallen twee zaken op: het uitgesponnen tijdspad en het feit dat de
meeste aandacht ging naar het gemeentedecreet.
Hoewel er in 2003 al een eerste versie circuleerde van zowel het gemeente- als het
provinciedecreet raakte de paars-groene regering het niet eens over een compromis
en raakten de ontwerpen nooit in het parlement. Met name rond enkele maatregelen
van politieke vernieuwing in de gemeenten (vooral de rechtstreekse verkiezing van de
burgemeester) kwam er in het jaar vóór de regionale verkiezingen geen overeenstemming.
Het was wachten op de nieuwe (tripartite) Vlaamse regering om de nieuwe organieke
kaders in 2005 goed te keuren. Het tweede opvallende element is dat zowat alle
aandacht in het wetgevend proces werd opgeslorpt door het gemeentedecreet. Het
ontwikkelen van een nieuw kader voor de provinciebesturen bleef sterk in de schaduw.
Illustratief daarvoor is dat er sterke parallellen zijn in de bepalingen uit het gemeente- en
het provinciedecreet 31 .
Bij een vergelijking van beide versies vallen voornamelijk accentverschillen op wat
de missiebepaling betreft die aan het intermediaire niveau wordt meegegeven. De
versie van 2003 lag sterk in het verlengde van de afspraken in het bestuursakkoord
bij het kerntakendebat. Naast een ondersteunende rol t.a.v. de lokale overheden (en
op hun uitdrukkelijke vraag) werden de provincies bevestigd in hun rol als intermediair
bestuursniveau, gericht op bovenlokale taakbehartiging (i.c. bovengemeentelijk en
streekgericht binnen het provinciale territorium). Zij konden ook initiatieven nemen in het
kader van gebiedsgerichte samenwerking wat de open en interbestuurlijke taakstelling
31 Voorbij de noodzakelijke synergie tussen beide bestuursniveaus. Zie: Van Loock, R. & Thooft, G. (2003). De
potentialiteiten van een toekomstig provinciedecreet: benut of niet? In H. Reynaert & K. Steyvers (reds.), Het
gemeente- en provinciedecreet: gerealiseerde ambities? Brugge: Vanden Broele, pp. 50-53.
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voor dit niveau bevestigde. Tot slot werd er ook verwezen naar de taken die de provincie
in medebewind met of als uitvoerder voor de Vlaamse overheid op zich nam 32 .
Toch formuleerde de VVP enkele bedenkingen bij dit voorontwerp. Zo had men het
beperkende medebewind (op initiatief van hogerhand en verplichte medewerking) liever
vervangen gezien door een ruimere interbestuurlijke samenwerking (dus niet beperkt
tot streek- of gebiedsgerichte methodieken). Tegelijk werd ook de beperkende invulling
van de notie provinciaal belang in vraag gesteld, gezien het expliciet streekgebonden
perspectief dat de decreetgever aan de bovenlokale taakstelling gaf. Bepaalde materies
zag men immers als van belang voor het hele provinciale territorium. In die zin zagen de
provincies liever een met de gemeenten vergelijkbare algemene taakstelling binnen hun
geografische omschrijving 33 .
Met de bijzondere aandacht voor de externe component van de functionele dimensie
bleef haar interne tegenhanger in deze periode wat in de schaduw. Op dit vlak was er
sprake van een periode van relatieve rust in de centraal-provinciale verhoudingen al
doken er regelmatig discussies op rond de rol van de gouverneur als vertegenwoordiger
van het centrum. De constante was om die laatste rol af te bouwen ten voordele van
meer provinciale accenten (verkiezing van de gouverneur door de bevolking of uit de
deputatie, ontdubbeling van zijn rol) 34 .
Het in 2005 goedgekeurde provinciedecreet was wat de missiebepaling van dit
bestuursniveau betreft in grote lijnen gelijklopend met dat van 2003. De provincies
werden er bevestigd in hun intermediaire rol. Nieuw was de aan de bepalingen voor de
gemeenten verwante clausule dat provincies bijdragen tot het welzijn van de burgers
en de duurzame ontwikkeling van het provinciale gebied. Meer dan symbolisch was
wellicht de expliciete vermelding van de grondwettelijke notie van provinciaal belang als
toetssteen voor de eigen taakstelling. Dat provinciale belang werd echter onmiddellijk
in de al aangehaalde bovenlokale betekenis gevat. Ook de gebiedsgerichte werking
werd onder de koepel van het provinciaal belang geplaatst. Provincies behielden hier
het initiatiefrecht maar – en dat was nieuw – binnen de grenzen die werden vastgelegd
door de Vlaamse regering. Hier zat er een forse adder verscholen onder de hefboom van
gebiedsgerichte samenwerking. Daar gaan we verder nog op in.

1.2.5. Over persoonsgebonden bevoegdheden en regiovorming
De Vlaamse regering die na de regionale verkiezingen van 2009 aantrad, kondigde een
interne Vlaamse staatshervorming aan die voor de provincies enkele fundamentele
wijzigingen in het vooruitzicht stelde. De uitgangspunten van het regeerakkoord werden
naderhand bevestigd in de beleidsnota van minister Bourgeois en in de zomer van 2010
geconcretiseerd in het zogenaamde Groenboek rond de interne staatshervorming. Na
overleg met de betrokken bestuursniveaus mondde dit alles uit in een Witboek dat in het
voorjaar van 2011 werd voorgesteld.
Het was de bedoeling van de Vlaamse regering om met die interne staatshervorming
te komen tot nieuwe bestuurlijke verhoudingen tussen de drie betrokken bestuursniveaus
32 Art. 2 van het voorontwerp van provinciedecreet (2003). Brussel: Vlaamse regering.
33 Van Loock, R. & Thooft, G. (2003). De potentialiteiten (…). O.c. pp. 53-58.
34 Valcke, T. (2004). O.c., pp. 33-36.
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in Vlaanderen. Het regeerakkoord vermeldde dat de veelheid aan bestuurslagen leidde
tot een historisch gegroeide inefficiëntie. Die versnippering van bevoegdheden wilde men
aanpakken door het aantal interveniërende bestuurslagen per beleidssector te beperken tot
maximaal twee. De motivatie klonk als volgt: ‘Een vereenvoudiging van de interveniërende
bestuurslagen is noodzakelijk om te komen tot een efficiëntere en effectievere werking van
de overheid’35 .
De verantwoordelijkheid voor dit complex bestuurlijk landschap moet in grote mate bij
de verschillende overheden zelf gezocht worden. Vooral de Vlaamse overheid had door
tal van decreten veel intermediaire structuren opgericht. Maar ook de gemeenten dragen
een grote verantwoordelijkheid, aangezien zij bijzonder veel intergemeentelijke structuren
hadden opgericht, terwijl er weinig waren afgeschaft (deels een gevolg van bepalingen in het
decreet op de intergemeentelijke samenwerking) 36 . De bestuurlijke verrommeling die hiervan
het gevolg is, bevindt zich dus vooral tussen de gemeenten en de provincies. De Vlaamse
regering schoof de regioscreening naar voren als een methode om die complexiteit op het
bovenlokale niveau aan te pakken. Het Groenboek sprak over een dubbele doelstelling: eerst
wilde men komen tot een afbakening van uniforme geografische gebieden en vervolgens tot
een drastische sanering van het intermediaire veld37. De indeling van Vlaanderen in 24 regio’s,
zoals in een rapport voorgesteld door de Vlaamse adviesraad voor bestuurszaken (Vlabest),
werd als startpunt beschouwd voor een mogelijke indeling.
De Vlaamse regering focuste met de interne staatshervorming dus op een vereenvoudiging
van het intermediaire niveau en een versterking van de gemeenten. Om dat laatste mogelijk
te maken pleitte men onder meer voor vrijwillige fusies van gemeenten, wat aantrekkelijk
werd gemaakt door een financiële bonus. De interne staatshervorming legde de klemtoon
duidelijk bij de gemeenten en de Vlaamse overheid, terwijl de Vlaamse regering een meer
bescheiden rol zag weggelegd voor de provinciebesturen. Die zouden een beperkte en
gesloten taakstelling toebedeeld krijgen waarbij ze tal van beleidsterreinen waarin ze
traditioneel sterk aanwezig waren, moeten prijsgeven. De discussie over de optimale schaal
was m.a.w. opnieuw aan de orde (cf. supra).
Cruciaal voor de provinciebesturen was dat de Vlaamse regering aanstuurde op een
sluitende lijst van provinciale bevoegdheden met een grondgebonden karakter38 . Het gaat
dan over materies zoals economie, leefmilieu en plattelandsbeleid. Over persoonsgebonden
bevoegdheden werd in het regeerakkoord met geen woord gerept. Het leek er dan ook op
dat de provincies beleidsdomeinen als onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport zouden
verliezen. Opmerkelijk was dan ook dat het Groenboek wel ruimte liet voor een beperkt
aantal persoonsgebonden bevoegdheden voor de provincies, waarbij rekening zou worden
gehouden met een historisch gegroeide taakinvulling, die kon verschillen per provincie 39 .
Dat er uiteindelijk toch een beperkte gesloten lijst persoonsgebonden bevoegdheden
kwam, had te maken met een aantal uitzonderingen. Zo zouden provinciebesturen in de
beleidsdomeinen welzijn, gezondheid en gezin enkel bij uitzondering nog een beperkt
aantal taken kunnen opnemen. Die uitzonderingen moesten dan wel binnen bepaalde
35 Vlaamse regering (2009). De Vlaamse regering 2009-2014. Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden. Voor
een vernieuwende, duurzame en warme samenleving. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, p. 81.
36 Het gaat om de verplichte splitsing tussen opdrachthoudende en dienstverlenende intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden.
37 Bourgeois, G. (2010). Groenboek Interne Staathervorming. Brussel: Vlaamse regering, p. 50.
38 Een duidelijke motivatie voor het onderscheid tussen grond- en persoonsgebonden bevoegdheden ontbreekt
evenwel in het Groenboek/Witboek.
39 Bourgeois, G. (2010). Groenboek Interne Staathervorming, p. 62.
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omschrijvingen vallen: het moest o.m. gaan om het versterken en ondersteunen van inclusief
beleid, het stimuleren van samenwerking en een integrale en geïntegreerde werking of de
coördinatie en afstemming van sectorale en intersectorale zorgafspraken. Hetzelfde gold
voor het beleidsdomein cultuur, waaruit de provinciebesturen in principe dienden terug
te treden maar binnen het beleidsveld nog een beperkt aantal bevoegdheden konden
opnemen zoals het depotbeleid, het streekgericht bibliotheekbeleid en eigen instellingen
indien die niet op een ander niveau overgenomen konden worden40 .
In het Witboek werden de grote lijnen van het Groenboek overgenomen. De provincies
kregen een sluitende lijst van bevoegdheden met een grondgebonden karakter, waarbij
ze ook fungeerden als regisserend en afstemmend intermediair niveau41 . Op het vlak van
de niet-grondgebonden materies zouden de provincies slechts bevoegdheden kunnen
uitoefenen indien deze door of krachtens de wet of het decreet werden toegekend.
Daarnaast kon de Vlaamse regering in een bestuursakkoord ook taken met betrekking
tot deze materies toevertrouwen aan de provincies. In een toelichting over de provinciale
bevoegdheden legde minister Bourgeois een eigenaardige maar belangrijke nuance:
“Er zijn drie sporen. De klemtoon ligt op de grondgebonden bevoegdheden. Hierin
behouden de provincies een open taakstelling. Daarnaast zijn er de niet-grondgebonden
aangelegenheden, waarvoor de provincies enkel bevoegd kunnen zijn als een wet of
decreet dat bepaalt. Dat zijn uitzonderingen. (…) En ten slotte is er het bestuursakkoord
tussen Vlaanderen en de provincie. Daarin kan de Vlaamse regering bepaalde taken
toewijzen aan één of meerdere provincies”42 . Het eigenaardige zit hem in de kwalificatie
‘open taakstelling’ voor wat de grondgebonden materies betreft, wat in tegenspraak was
met de ‘sluitende lijst bevoegdheden’ zoals vermeld in het Witboek. Er was in ieder geval
dus nog voldoende stof voor discussie43 .
Uiteindelijk beschikten de provincies vanaf 1 januari 2014 over een verscherpt profiel inzake
de culturele en persoonsgebonden bevoegdheden. Daarvoor werden deze bevoegdheden
decretaal verankerd én waar nodig verder uitgewerkt in bestuursakkoorden. In 2012 werd
per provincie één bestuursakkoord afgesloten met Vlaanderen44 .
Minder bevoegdheden of een taakstelling die meer gefocust is, maken het in principe
mogelijk een duidelijker profiel bij de bevolking te genereren. Dat zou de legitimiteit van
het provinciaal bestuur alvast ten goede komen. Maar de gesloten taakstelling creëerde
voor de provincies tegelijk een probleem. Als het van de regering afhing, verdwenen
(bijna) alle persoonsgebonden materies zoals sociale zaken, cultuur, sport en jeugd uit het
provinciale takenpakket. En laat dat nu precies bevoegdheden zijn waarmee de provincies
en de provinciale politici een rechtstreekse link hadden/hebben met hun bevolking en
kiezers. Via de grondgebonden bevoegdheden en vooral de coördinerende taken zouden
de provincies immers hoofdzakelijk contact hebben met andere besturen.
Het is duidelijk dat de provincies het in het debat rond de interne staatshervorming niet
gemakkelijk hadden. Terwijl de zogenaamde verrommeling zich vooral situeert tussen
de gemeenten en de provincies, was het debat deels gericht op een afslanking van
het takenpakket van de provincies. Ook de plannen van de Vlaamse regering om de
40 Idem, p. 87.
41 Bourgeois, G. (2011). Witboek Interne Staathervorming. Brussel: Vlaamse regering, p. 117.
42 Van Alsenoy, J. & Van Moerkerke, B. (2011). De gemeente als eerste overheid. Interview met Geert Bourgeois. Lokaal,
16 mei, p. 16.
43 Valcke, T. (2010). Live and let die? Welke toekomst voor de Vlaamse provincies? Burger, Bestuur en Beleid, 6, 4,
pp. 366-367.
44 De bestuursakkoorden werden op 19 april 2013 door de Vlaamse Regering goedgekeurd.
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regiovorming en de stadsregionale samenwerking te bevorderen konden een vergaande
impact hebben op de toekomst van de Vlaamse provincies45 .
Van belang voor de toekomst van de centraal-provinciale relaties is dat ‘het centrum’
vanaf 2014 definitief bij de deelstaten kwam te liggen. Naar aanleiding van de zesde
staatshervorming (cf. Vlinderakkoord van 11 oktober 2011) werd de grondwet gewijzigd
waardoor het Vlaamse en Waalse gewest autonoom bevoegd werden over de inrichting
van het provinciaal bestuursniveau46 . Sindsdien kan elk gewest zelfstandig bepalen of het
de provincies al dan niet als bestuursniveau behoudt. Bovendien werd de mogelijkheid
gecreëerd om een bovengemeentelijk bestuur in te richten als mogelijk alternatief voor de
provincies47.

1.2.6. Het project afslanking van de provincies
De Vlaamse regering die in 2014 aantrad formuleerde in haar regeerakkoord de krachtlijnen
van het project ‘afslanking provincies’48 . We bespreken hier in het kort de belangrijkste
elementen zonder er al te diep op in te gaan. De meeste maatregelen krijgen immers pas
uitvoering vanaf 2018 en vallen daarmee buiten het bestek van deze publicatie. In het
verlengde van de uitgangspunten in de interne Vlaamse staatshervorming bieden ze een
aanvulling op de inzichten over de centraal-provinciale relaties.
Vanaf 1 januari 2018 mogen de provincies geen persoonsgebonden bevoegdheden meer
uitoefenen. Het Vlaams parlement keurde daartoe op 12 september 2017 het decreet
houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies goed49 .
Daarnaast zullen de provinciebesturen in de toekomst niet langer meer kunnen
samenwerken met de lokale overheden op basis van het decreet intergemeentelijke
samenwerking. Hiertoe werden het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het Provinciedecreet van 9 december 2005 gewijzigd.
Tot slot wordt het aantal provincieraadsleden gehalveerd. Bij de provincieraadsverkiezingen in 2018 zullen er nog 175 provincieraadsleden verkozen worden tegenover 351 bij
de voorgaande verkiezingen in 2012. Tegelijk zal het aantal gedeputeerden verminderen
van 6 naar 4.

1.3. De centraal-provinciale relaties
van naderbij bekeken
Gebruikmakend van het eerder aangereikte analysekader van Page en Goldsmith bekijken
we in dit onderdeel de centraal-provinciale relaties iets meer in detail. De auteurs schoven
drie dimensies naar voren die ons een inzicht verschaffen in die relaties. Wat de handelingsvrijheid betreft bekijken we eerst de financiële mogelijkheden waarover de provincies
45 Men heeft het dan over het ‘provincievrij’ maken van die stadsregio’s. Zie: Bourgeois, G. (2011). Witboek Interne
Staathervorming, p. 35.
46 BS 31 januari 2014, van toepassing vanaf 1 juli 2014.
47 Van Loock, R. (2014). De gevolgen van de recente grondwetsherziening voor de provincies. Stuur, 3, 21-25.
48 Vlaamse regering (2014). Regeerakkoord Vlaamse regering, 2014-2019. Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan. Brussel:
Vlaamse regering.
49 De actuele situatie is te volgen op: www.vlaamseprovincies.be/binnenlandse-aangelegenheden.
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beschikken en vervolgens het toezicht dat op hen wordt uitgeoefend. Voor wat de toegang
tot de centrale overheid betreft, bekijken we de personele vervlechting van de provincies
met de hogere overheid.

1.3.1.

De Vlaamse provincies: financieel onafhankelijk?

Hogere overheden kunnen in niet geringe mate hun onderliggende besturen aan banden
leggen door hen allerhande beperkingen op te leggen. Financiële afhankelijkheid is daar
een goed voorbeeld van, bestuurlijk toezicht een ander. In dit deel bekijken we specifiek
het inkomstenpatroon van de Vlaamse provincies om te bepalen in welke mate ze zich
verhouden tot de Vlaamse overheid. Bijgevolg kunnen we zo vaststellen of (en in welke
mate) de Vlaamse provincies in een financieel onafhankelijke positie verkeren of niet.
Het relatieve belang van de Vlaamse provincies werd eerder in dit hoofdstuk al aangetoond
aan de hand van budgettaire- en personeelsgegevens. Ook in het licht van de functionele
dimensie in het analysekader is het van belang te vermelden dat de Vlaamse provincies
over een relatief beperkt budget beschikken50 . Zeker wanneer we dit vergelijken met de
budgetten van de Vlaamse regering of Vlaamse steden. Zo leert het exploitatiebudget van
2017 dat de provincie West-Vlaanderen 155.611.883 euro uitgaven voorzag, terwijl de stad
Brugge in datzelfde jaar 235.570.001 euro voorzag51 .
Over welke financieringsbronnen beschikken de provincies?
De Vlaamse provincies beschikken over vier verschillende inkomstenbronnen waarvan de eigen
fiscaliteit (belastingen) de belangrijkste is. Verder zijn er de toelagen uit het provinciefonds (tot
2015), de specifieke toelagen (subsidies) en de ontvangsten uit activa. Die laatste categorie
is slechts een kleine restcategorie die bijvoorbeeld bestaat uit opbrengsten uit onroerende
goederen.
Het verlies van bevoegdheden vanaf 2018 zal voor de provincies ook budgettaire implicaties
hebben. Voor de belangrijkste inkomstenbron – de opcentiemen op de onroerende voorheffing
– zal voor elke provincie een maximumtarief gelden dat tot de helft lager zal liggen dan het tarief
van 2017. De provincies verliezen in de toekomst dus een stuk financiële autonomie.

Belangrijk is dat er in de periode 1995-2017 een duidelijke evolutie is van het aandeel van
de verschillende financieringsbronnen. We vergelijken daarvoor de situatie in 1995 met die
in het jaar 2006 en 2017, het recentste jaar waarover cijfers beschikbaar waren. De twee
onderstaande grafieken – die respectievelijk de situatie in 2006 en 2017 weergeven - zijn
niet 100% vergelijkbaar omdat sinds de invoering van de Beleids- en Beheerscyclus (zie
hierover hoofdstuk 19 en 20) andere boekhoudkundige principes worden gehanteerd. Toch
geven beide grafieken een inzicht in de belangrijkste verschuivingen tussen de diverse
financieringsbronnen die hierna worden toegelicht en waarbij we waar mogelijk dus ook
vergelijken met 1995. Grafiek 1.1. illustreert het aandeel van de verschillende onderdelen
van de totale gewone ontvangsten in 2006, terwijl grafiek 1.2. de structuur van de exploitatieontvangsten in 2017 weergeeft.

50 Valcke, T. (2001). Het provinciaal niveau: een eigen (herkenbaar) profiel? In H. Reynaert & C. Devos (red), Uitdagingen
voor de 21ste eeuw. Brugge: Vanden Broele, pp. 81-82.
51 Voor de provincie West-Vlaanderen: VVP-nota. Provinciale budgetten 2017, p. 2. Voor de stad Brugge: Budget 2017.
Financiële nota. Het exploitatiebudget B2-schema; zie https://www.brugge.be/2017-budgetpdf
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Grafiek 1.1. Structuur van de totale gewone ontvangsten van de Vlaamse provincies,
begrotingen 2006 52 .
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Grafiek 1.2. Structuur van de exploitatieontvangsten van de Vlaamse provincies, budget 201753
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In het kader van de handelingsvrijheid van de provinciale overheden mag vooral het
belang van de eigen fiscaliteit niet onderschat worden. Het laat de provincies toe een
beleid te voeren en er zelf de financiële verantwoordelijkheid voor op te nemen. Zonder
eigen fiscaliteit wordt de financiële afhankelijkheid van andere overheidsniveaus groot.
In 2006 haalden de vijf Vlaamse provincies 63,2% inkomsten uit belastingontvangsten54 ,
terwijl dat in 1995 nog maar 46,3% bedroeg55 . In 2017 was dit echter al opgelopen tot
83,5% van de exploitatieontvangsten. We onderscheiden binnen de categorie belastingontvangsten verschillende soorten belastingen, waarvan de opcentiemen op de
onroerende voorheffing de allerbelangrijkste is. In 2006 was deze belasting in de Vlaamse
provincies verantwoordelijk voor 78% van de totale belastingontvangsten. In 2017 was dat
62,5%. Daarnaast is ook de algemene provinciebelasting belangrijk, terwijl diverse andere
belastingen (bijv. op tweede verblijven, op drijfkracht) heel wat minder belangrijk zijn.
Globaal genomen is het belang van de eigen fiscaliteit in de laatste decennia dus
significant toegenomen. Maar voor deze belastingontvangsten zijn/blijven de provincies
wel indirect afhankelijk van de hogere overheid. Dat blijkt ook als we een blik werpen
52 Dexia (2006). Lokale financiën. Gemeenten en provincies. Brussel: Dexia.
53 Belfius (2017). De financiële situatie van de Vlaamse lokale besturen. Budget 2017. Brussel: Belfius,
54 Wel is het zo dat er belangrijke verschillen bestaan tussen de provincies onderling. Zo varieerde het aandeel
belastingontvangsten in de Vlaamse provincies tussen 48 en 80%. Dexia (2006), o.c., p. 38.
55 Thooft, G. (2006). Provinciebegrotingen. Nota VVP. Brussel: VVP.
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op de toekomstige financiering van de provincies. Die wijzigt immers na het afstaan van
bevoegdheden vanaf 2018, waardoor voor elke provincie een maximumtarief zal gelden
voor de belangrijkste inkomstenbron (de opcentiemen op de onroerende voorheffing).
Concreet zouden de provinciale opcentiemen ongeveer op de helft terugvallen, van
gemiddeld 344 in 2017 tot 173 in 2018 56 . De provincies verliezen in de toekomst dus een
flink stuk financiële autonomie.
Lange tijd waren fondsen en toelagen de op één na grootste financieringsbron. In 2006
waren ze goed voor 29,4%. Het aandeel van het belangrijkste fonds - het provinciefonds
- bedroeg in 2006 nog 10%, terwijl dat in 1995 op zijn eentje nog goed was voor 15,4% van
alle ontvangsten. In 2017 waren alle fondsen en toelagen echter nog maar verantwoordelijk
voor 6,8% van alle exploitatieontvangsten. Eén van de oorzaken van die daling is dat het
provinciefonds in 2015 door de Vlaamse regering werd afgeschaft. Er zijn wel nog enkele
kleinere fondsen.
Het loont de moeite de evolutie van het provinciefonds even van naderbij te bekijken omdat
het illustratief is voor de kwetsbaarheid van een overheidsniveau - in casu de provincies –
wanneer ze financieel afhankelijk zijn van de hogere overheid.
Het provinciefonds was in 1991 al grondig hervormd. Die hervorming werd vooral
ingegeven door de nood aan een systeem dat objectieve criteria hanteerde en doorzichtig
en controleerbaar was. Financiële middelen werden voortaan verdeeld op basis van het
aantal inwoners van de provincie, de oppervlakte, de bevolkingsdichtheid enz. Tevens
moest het fonds correctief optreden ten aanzien van die provincies die minder financiële
middelen halen uit eigen belastingen ten gevolge van het feit dat ze over minder draagkracht
beschikken. Tot slot moest het mechanisme ook voorzien in de opvang van al te grote
schommelingen ten gevolge van de overschakeling naar de nieuwe verdeelsleutel. De oude
regeling voorzag o.a. in specifieke subsidiëringen per beleidsdomein. Dit was nadelig voor
de provincies die bijvoorbeeld weinig provinciaal onderwijs inrichtten (West-Vlaanderen)
of niet over een provinciaal wegennet beschikten (Limburg). Vandaar dat men afstapte van
die specifieke verdelingsmechanismen. Middelen uit het provinciefonds kunnen immers
vrij worden aangewend waar dit bij specifieke toelagen niet zo is. In het kader van de
handelingsvrijheid van de lokale overheden was deze maatregel dus niet onbelangrijk.
Nog voor de afschaffing was het belang van het provinciefonds voor de provinciale
financiën de voorbije jaren al significant afgenomen (cf. supra). Ondanks dit dalende belang
van het provinciefonds voor de inkomsten van de Vlaamse provincies kende het fonds wel
een groei in absolute cijfers en dit ten gevolge van de indexering. In 2001 kende het fonds
echter een heel sterke daling. Eén miljard BEF van de kleine vier miljard die het fonds
rijk was werd toen zonder voorafgaandelijk overleg aan het provinciefonds onttrokken en
ondergebracht in het gemeentefonds 57. De motivatie van de Vlaamse overheid was dat de
bestuurskracht van de gemeenten in het kader van het kerntakendebat werd bedreigd en
primordiaal moest worden beschermd. Het provinciefonds is vanuit fiscaal oogpunt veel
minder herverdelend dan het gemeentefonds en bijgevolg hadden de provincies minder
nood aan ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid58 .
56 Om de overname van persoonsgebonden bevoegdheden van de provincies te financieren gaat de Vlaamse
basisheffing op de onroerende voorheffing trouwens omhoog (van 2,5% tot 3,97%). Belfius (2017). De financiële
situatie van de Vlaamse lokale besturen. Budget 2017. Brussel: Belfius, p. 27.
57 Zie hiervoor het standpunt van de hoge raad voor binnenlands bestuur over het voorstel van de Vlaamse regering
met betrekking tot het gemeente- en het provinciefonds. www.vlabest.be/hrbb.
58 Valcke, T. (2010). Live and let die? Welke toekomst voor de Vlaamse provincies? Burger, Bestuur en Beleid, 6, 4, pp.
370-373.
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Het provinciefonds is een fonds van de Vlaamse regering dat de provincies van financiële
middelen voorzag. Het fonds werd opgericht om de provinciale financiën aan te vullen, te zorgen
voor een betere verdeling van de financiële middelen tussen de provincies en de financiële lasten
te spreiden over de hele bevolking.
Op verschillende tijdstippen besliste de Vlaamse regering eenzijdig de middelen van het
provinciefonds (drastisch) te verminderen tot ze in 2015 besliste het fonds stop te zetten.

Bij de vele hervormingen van het provinciefonds kregen de provincies zelf stelselmatig een
passieve rol toebedeeld. De hogere overheid bepaalde eenzijdig de spelregels en legde die
aan de provincies op59 .
Zo besliste de Vlaamse regering het provinciefonds – net als het gemeentefonds – een
vaste jaarlijkse groeivoet van 3,5% toe te kennen. Voor de gemeenten werd die van kracht
vanaf het begrotingsjaar 2005, terwijl de provincies daar - om een niet nader genoemde
reden - twee jaar langer op dienden te wachten. Daarnaast besliste de Vlaamse regering
in 2010 tot een globale aftrek van 3% van het provinciefonds (een besparingsmaatregel).
Deze afname kon niet opgenomen worden in de provinciale budgetten voor 2010 omdat
de maatregel door het Vlaams Parlement pas bekrachtigd werd in december 2009, na
goedkeuring van de provinciale budgetten.
Al bij al lijkt het erop dat de Vlaamse provincies door de jaren heen eieren voor hun geld
kozen en (steeds meer) zelf zijn gaan instaan voor hun financiële middelen. Toch passen
hierbij twee bedenkingen. Ten eerste lijkt het om een gedwongen vrijheid te gaan. Gaat het
immers om de overtuiging dat de provincies meer autonomie moeten krijgen en bijgevolg
zelf moeten instaan voor hun financiële middelen, of gaat het om het afschuiven van de
financiële verantwoordelijkheid naar het provinciale niveau? Fiscale autonomie biedt een
zekerheid die men niet heeft wanneer men enkel door dotaties wordt gevoed. Bovendien
lijkt fiscale autonomie onontbeerlijk indien de provincies ook in de toekomst een degelijk en
geloofwaardig beleid willen blijven voeren dat ook als dusdanig door de burger ‘herkend’
wordt. Dit brengt ons bij de tweede bedenking, m.n. de indirecte afhankelijkheid van de
hogere overheid.
Ook de Vlaamse regering gaat doorgaans uit van het principe dat de provincies zelf
moeten instaan voor de financiering van hun bestuur60 . Zo werd in het in 2003 gesloten
bestuursakkoord (na het kerntakendebat) het principe van eigen financiële verantwoordelijkheid nadrukkelijk naar voren geschoven61 . Elke overheid die een bevoegdheid
uitoefent, moet er de bevolking fiscaal voor aanspreken. Dit neemt uiteraard niet weg dat
de provincies daarnaast volgens het Belfortprincipe, een degelijke financiering verdienen
voor taken die ze uitvoeren in opdracht van de Vlaamse of federale overheid.
De interne Vlaamse staatshervorming voorzag al mogelijk verregaande gevolgen voor de
provinciale financiën. Wanneer taken en bevoegdheden worden verschoven naar andere
bestuursniveaus worden die gevolgd door een verschuiving van de bijhorende financiële
middelen. In het Witboek stond het profetisch: “het in stand houden van het provinciefonds
[is] niet noodzakelijk vanuit het oogpunt van gezonde financiële verhoudingen (…)”62 .
59 Bernard, M. (1992). De problematiek van de provinciefinanciën. Het tijdschrift van het gemeentekrediet, 46, 4, p. 44.
60 Zie hiervoor de memorie van toelichting bij het provinciedecreet, p.6.
61 Vlaamse Regering (2003). Bestuursakkoord tussen het Vlaams, het provinciaal en het lokaal bestuursniveau omtrent
een effectief en burgergericht overheidsbestuur in Vlaanderen. Brussel: Vlaamse regering.
62 Bourgeois, G. (2011). Witboek Interne Staathervorming, p.124.
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En indien het provinciefonds ontoereikend zou blijken, dan zou de verdere financiële
compensatie gebeuren via een aftopping van de provinciale opcentiemen op de
onroerende voorheffing. De Vlaamse regering motiveerde deze beslissing in het Witboek
door te wijzen op het relatieve belang van het provinciefonds (cf. supra) en de weinig
herverdelende werking van het provinciefonds. Als onderdeel van het project afslanking
provincies heeft de Vlaamse regering Bourgeois (2014-2019) dit ondertussen ook in de
praktijk gebracht.

1.3.2. Naar een nieuw toezicht op de Vlaamse provincies
Het toezicht dat wordt uitgeoefend op de provinciale besturen zegt ons ook heel wat over
de handelingsvrijheid waarover ze beschikken. Vroeger werd het toezicht op de provincies
vanuit de Vlaamse overheid geregeld door het decreet van 22 februari 1995. In 2002 kwam er
een versoepeling van dat toezicht door de vervanging van de goedkeuring van de begroting
en de personeelsformatie door een gewoon algemeen toezicht63 . Met de komst van het
provinciedecreet koos men ervoor om alle toezichtregels op te nemen in het decreet en
werk te maken van een verdere versoepeling van het bestuurlijk toezicht.
Op zich was dit een positieve evolutie. Immers, wanneer we er de trend van de laatste jaren
op na slaan, dan merken we een constante doorheen het politieke denken over de positie
van de Vlaamse provincies. Reeds in het CBO-rapport uit 1997, het Vlaams regeerakkoord
uit 1999, de nota Provincie-Plus uit 2000 en andere teksten van verschillende instanties
kwam telkens dezelfde vraag naar voren. Namelijk, een vraag naar vereenvoudiging en
uniformisering van de toezichtregelingen. Ook de vraag naar de wenselijkheid van het
opportuniteitstoezicht werd herhaaldelijk gesteld64 .
In het provinciedecreet koos men dan ook duidelijk voor een lichtere vorm van toezicht op de
provinciale overheden. Het algemeen bestuurlijk toezicht, de lichtste vorm van administratief
toezicht, werd naar voren geschoven als de meest gehanteerde vorm van toezicht. Binnen dit
algemeen bestuurlijk toezicht bleef uiteraard de wettelijkheidscontrole behouden en werd het
goedkeuringstoezicht beperkt tot een klein aantal besluiten. Naast het algemeen bestuurlijk
toezicht bleven de maatregelen van bijzonder bestuurlijk toezicht, het dwangtoezicht en de
beslissing na beroep behouden65 . Tot slot, ook de procedure voor de klachtenbehandeling op
provinciaal vlak bleef behouden. De motivatie van deze versoepeling was dat alles hierdoor
duidelijker werd voor zowel de burgers als de bestuurders.
Intern werd er voortaan werk gemaakt van sterkere procedures van interne controle.
Niet onbelangrijk in het kader van de handelingsvrijheid is dat de provincies zelf instaan
voor de organisatie van die interne controle. In dit verband dient ook het belang van de
beleids- en beheerscyclus vermeld te worden (zie verder hoofdstuk 20). Verder kwam er
een externe auditcommissie bestaande uit personeelsleden van het Vlaams Gewest (Audit
Vlaanderen). In de praktijk staat het Rekenhof echter in voor een groot deel van die audit66 .
De achterliggende filosofie is er een van responsabilisering. Een overheid die een bepaalde
63 Heylen, S. (2005). Politiek en beleid. In: S. Heylen, e.a., Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke
biografie. Antwerpen: Provinciebestuur Antwerpen, p.172.
64 Veny, L., e.a. (2002). De plaats van het bestuurlijk toezicht in het kerntakendebat. In: H. Reynaert & C. Devos (red.), Het
kerntakendebat in Vlaanderen. Brugge: Vanden Broele, pp.138-140.
65 Anthierens, G., De Muynck, D., Desmet, S., Dujardin, J., Roosen, T., Somers, W., e.a. (2014). Praktisch handboek voor
provincierecht. Brugge: die keure, pp. 417-425.
66 Anthierens, G., e.a. (2014). Praktisch handboek voor provincierecht. Brugge: die keure, pp. 224, 393, 431-433.
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taak of bevoegdheid uitvoert, moet er zelf de verantwoordelijkheid voor opnemen en moet
dan ook beschikken over goede instrumenten van interne controle.
Het toezicht vanuit de Vlaamse overheid werd de laatste jaren dus niet alleen versoepeld,
het werd ook afgebouwd. Op zich is dit een belangrijke vaststelling, vermits de gewestelijke
decreetgever in niet geringe mate door het uitoefenen van een stringent toezichtbeleid de
handelingsvrijheid van de provinciale overheid aan banden kan leggen. Uit dit overzicht
blijkt in ieder geval dat de Vlaamse regering zich – wat het bestuurlijk toezicht betreft –
terughoudender is gaan opstellen tegenover de provincies.

1.3.3. De (onbestaande) personele vervlechting
met de hogere politieke niveaus
Page en Goldsmith onderscheiden in hun analysekader tevens de mate waarin lokale
besluitvormers toegang hebben tot de centrale overheid. Die toegang kan zowel direct als
indirect zijn. Een directe toegang kan bestaan uit informele contacten tussen de provinciale
en de ‘centrale’ besluitvormers. Ook de cumulatie van politieke mandaten is een directe
vorm van toegang tot de centrale overheid. Een indirecte toegang is eveneens mogelijk.
Het kan dan gaan om formele inspraakorganen van de provinciale overheden of om belangenverenigingen die de provinciale belangen op een hoger overheidsniveau verdedigen.
Cumulatieverbod
De directe toegang van de provinciale besluitvormers tot de centrale overheid is door artikel 11
van het provinciedecreet heel beperkt. Dat artikel verbiedt leden van een provincieraad immers
om een mandaat als parlementslid op te nemen zowel Vlaams, federaal als Europees. Hiermee
bevinden de provincies zich in een uitzonderingspositie. Ze zijn het enige overheidsniveau waar
een dergelijk cumulatieverbod van toepassing is.

Cumulatie van politieke mandaten op een hoger overheidsniveau is nog steeds – en dit
sinds 1836 – onmogelijk voor provinciale mandatarissen. Sinds het provinciedecreet
van 2005 is het provincieraadsleden en gedeputeerden wél toegestaan hun mandaat
te cumuleren met een mandaat op een lager niveau (in concreto een gemeente- of een
districtsraad), maar niet voor uitvoerende mandaten. Bijkomend stellen we vast dat er in
de provinciale politiek maar weinig politieke kopstukken meedraaien67. Als er al ‘nationale’
of regionale boegbeelden verkozen worden (vaak als lijsttrekker of -duwer), nemen ze vaak
meteen ontslag of verzaken ze hun mandaat (zie in dit verband hoofdstuk 3). Bovendien
hebben weinig provinciale politici de ambitie om hun politieke carrière op een hoger niveau
verder te zetten68 . Ook dat bemoeilijkt de personele toegang tot de hogere overheden.
67 Dit wordt geïllustreerd door het feit dat slechts tussen 11 en 13% van de provinciale mandatarissen ooit zitting namen
in het federaal of Vlaams parlement. Cijfers ontleend aan de studies over de provincie Antwerpen en Oost-Vlaanderen.
De Nil, B. (2005). Naar een profiel van het politiek personeel. In: S. Heylen, B. De Nil & B. D’hondt (reds.). Geschiedenis
van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. Antwerpen: Provinciebestuur Antwerpen, p. 223. Valcke, T. (1997).
Prosopografische analyse. In: N. Lehoucq & T. Valcke, (reds.). De fonteinen van de oranjeberg. Politiek-institutionele
geschiedenis van de provincie Oost-Vlaanderen van 1830 tot nu. Deel 2. Biografisch repertorium. Gent: Stichting Mens
en Cultuur, pp. 62-65.
68 Uit een internationaal onderzoek in 14 Europese landen (uitgevoerd in 2012 en 2013) bleek dat slechts 5,5% van
de 5.722 raadsleden de ambitie had hun carrière op een hoger bestuursniveau verder te zetten. Bij de Vlaamse
provincieraadsleden gaat het om minder dan 2%. Bertrana, X., Magre, J., Sánchez, J. M., Steyvers, K., Valcke, T. &
Verhelst, T. (2015). The political career of county councillors in Europe. Examining the internal logic of professionalization
and comparative country patterns. In X. Bertrana, B. Egner & H. Heinelt, Policy-Making at the Second Tier of Local
Government in Europe. What is happening in provinces, counties, départements and landkreise in the on-going
rescaling of statehood? (pp. 234-244). London: Routledge.
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Voor politici met een mandaat op gemeentelijk niveau geldt het cumulatieverbod
overigens niet. Zij mogen cumuleren op een hoger politiek niveau. De cumulatie van
lokale mandaten en politieke functies op een hoger niveau is zelfs een veel voorkomend
fenomeen. Cijfers van na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 tonen aan dat 82%
van de federale parlementsleden en 77% van de regionale parlementsleden tegelijk
ook een lokaal mandaat uitoefende 69 . Dit heeft tot gevolg dat het voor de provincies, in
tegenstelling tot de gemeenten, bijzonder moeilijk is om hun belangen te verdedigen in
het Vlaams of federaal parlement bij gebrek aan een personele vervlechting.
Ondanks het feit dat de cumulatie van politieke mandaten niet overal lovend wordt
onthaald, zijn er wel degelijk voordelen aan verbonden 70 . Het maakt politici financieel
onafhankelijk van andere beroepsbezigheden en het verhoogt hun zichtbaarheid en
electorale slagkracht. Bijkomend is het cumuleren van politieke mandaten hét middel
bij uitstek om toegang te verkrijgen tot de besluitvorming op een hoger politiek niveau71 .
Voor de gouverneurs geldt er een andere situatie. Zij worden benoemd door de Vlaamse
regering en horen een neutrale rol te spelen. Toch gaat het in de praktijk vaak om personen
met politieke ervaring of achtergrond. In sommige gevallen zijn het zelfs mensen die
actief meedraaiden in de top van hun partij, zoals voormalig gouverneur van Limburg
Steve Stevaert (voorheen minister en partijvoorzitter van sp.a) of huidig gouverneur van
Antwerpen Cathy Berx (voorheen nationaal vicevoorzitter van CD&V). De aard van het
ambt van provinciegouverneur maakt ook dat ze veelvuldig contact hebben met diverse
(ook hogere) bestuursniveaus. Dat maakt dat ze over een goed uitgebouwd netwerk
beschikken en bijgevolg over een redelijke persoonlijke toegang tot de hogere politieke
echelons waar ze de belangen van hun provincie kunnen verdedigen 72 .
Wat de indirecte toegang van de provinciale overheden tot de hogere overheid betreft zien
we een ander beeld. De Belgische provincies verenigden zich vroeger in de Vereniging
van de Belgische provincies. Na de splitsing in een Vlaamse en een Waalse vleugel in
1991 overkoepelde de vereniging alle Vlaamse provincies en kreeg ze de naam Vlaamse
Vereniging van Provincies. Toen in 1995 de provincie Vlaams-Brabant werd opgericht,
veranderde de vereniging van naam. Sindsdien spreken we van de Vereniging van de
Vlaamse Provincies, kortweg de VVP.
De VVP legt zichzelf een drievoudige opdracht op73 . In de eerste plaats wil de vereniging
de belangen behartigen van de Vlaamse provincies in wat men zelf ‘politiek Brussel’
noemt. De vereniging wil dus daar waar de provincies gemeenschappelijke belangen
hebben ervoor zorgen dat er met één stem wordt gesproken. Ten tweede wil de VVP
het platform bij uitstek zijn waar de provincies kunnen samenwerken. Het kan gaan om
het organiseren van gezamenlijke initiatieven, kennis- en informatieuitwisseling, enz.
69 Bovendien oefende 34% van de federale en 39% van de regionale parlementsleden tegelijk een lokaal uitvoerend
mandaat uit. Rodenbach, J., Steyvers, K. & Reynaert, H. (2013). Tussen Dorpsstraat en Wetstraat. Burgemeesters als
stemmenkampioenen en cumulards? In H. Reynaert & K. Steyvers (reds.). De verkiezingen van 14 oktober 2012. De
kracht van verankering? (pp. 141-162). Brugge: Vanden Broele.
70 Fiers, S. (2001). Carrièrepatronen van Belgische parlementsleden in een multi-level omgeving (1979-99). Res Publica,
43, 1, pp. 183-187.
71 Vaesen, J. (2006). Voor gemeente en lokaal belang? De verwevenheid van het lokale en regionale niveau in Brussel
via de cumulatie van mandaten (1989-2004). Res Publica, 48, 1, p. 47.
72 Valcke, T. (2009). Belgian Mayors and Governors. Leadership in a Changing Multi-level Context. In: H. Reynaert, K.
Steyvers, P. Delwit & J.-B. Pilet, Local Political Leadership in Europe. Town Chief, City Boss or Loco President? Brugge:
Vanden Broele Publishers, pp. 271-277.
73 Zie: www.vlaamseprovincies.be/missie, laatst geconsulteerd op 23 oktober 2017.
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Tot slot ziet men voor zichzelf een rol weggelegd als stimulator van nieuwe initiatieven of
methodes ten bate van het provinciaal management.
De VVP speelde tijdens het kerntakendebat voor het eerst een belangrijke rol in het
overleg tussen de drie overheidsniveaus in Vlaanderen. De VVP werd als een volwaardige
partner bij het overleg betrokken en achteraf werd het debat door de VVP dan ook
positief geëvalueerd. Het feit dat er overleg was tussen de drie betrokken partners en
dat de provincies werden erkend als een bestuursniveau met een open taakstelling
was volgens het VVP-bureau bemoedigend. Toch pleit de vereniging voor meer overleg
tussen de drie partners. Het systematisch overleg, waarvan sprake was in het in 2003
afgesloten bestuursakkoord, werd nooit echt opgestart of geconcretiseerd. Dat de rol van
de VVP als belangenverdediger van de Vlaamse provincies doorheen de hele evolutie
(het kerntakendebat – de opeenvolgende ontwerpen van het provinciedecreet – de
interne staatshervorming – het project afslanking provincies) dikwijls betrekking had op
strijdpunten zoals het mission statement van de provincies, neemt uiteraard niet weg dat
de VVP ook in verschillende, specifieke beleidsdomeinen concrete standpunten naar
voren schoof. Zo lanceerde de VVP in februari 2011 nog een voorstel om te komen tot een
‘verscherpt provinciaal takenprofiel’ in het debat rond de interne staatshervorming74 en
publiceerde ze na het aantreden van de Vlaamse regering in 2014 en de lancering van het
project ‘afslanking provincies’ in 2016 een ambitienota75 .
In de aanloop naar de provincieraadsverkiezingen maakte de VVP ook werk van een
gemeenschappelijk motto en dito campagne. Zo werd de provinciale kiescampagne voor
de verkiezingen van 8 oktober 2000 gevoerd onder het motto ‘De provincie doet verdacht
veel voor u’; voor de verkiezingen van 8 oktober 2006 gebeurde dat onder het motto ‘De
provincie steekt al haar energie in u’ en voor de verkiezingen van oktober 2012 was dat
het motto ‘Druk je stempel op je provincie’76 . In 2010 werd door de VVP een grootschalige
(online-) campagne opgezet waarin de organisatie haar visie gaf op de discussie rond de
interne staatshervorming77.
De provincies zijn er doorheen de jaren wel degelijk in geslaagd om een grotere voet
aan wal te krijgen in Brussel. Toch slagen ze er om verschillende redenen niet altijd in
dezelfde invloed uit te oefenen als hun lokale tegenhangers. Het verbod op cumulatie is
daar gedeeltelijk voor verantwoordelijk.

1.4. Van complementariteit naar concurrentie?
In dit hoofdstuk hebben wij de centraal-provinciale relaties bestudeerd aan de hand van
het analysekader voor interbestuurlijke relaties van Page en Goldsmith. Zij bouwden een
model op dat ons aan de hand van functies (de taken en bevoegdheden van het provinciale
niveau), handelingsvrijheid (de autonomie in termen van financiering en bestuurlijk toezicht)
en toegang (voor de provincies vooral indirecte toegang door centrale belangenverdediging) een beter zicht geeft op die centraal-provinciale relaties. Uit die analyse blijkt dat die
centraal-provinciale relaties de laatste decennia evolueerden van complementariteit naar
concurrentie en meer afhankelijkheid.
74
75
76
77

VVP (2011). Verscherpt provinciaal profiel. Brussel: VVP, 21 februari 2011.
VVP (2016). Troeven op tafel. Provincies zelfbewust! Brussel: VVP, 80p.
Zie www.vlaamseprovincies.be/nl/druk-je-stempel-op-je-provincie, laatst geconsulteerd op 23 oktober 2017.
Zie: www.vooreenefficientvlaanderen.be.
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Wat hun financiële situatie betreft stellen we vast dat de eigen fiscaliteit van de Vlaamse
provincies de laatste decennia steeds belangrijker is geworden in hun budgetten, ten
nadele van fondsen en toelagen. Die weg zijn ze echter voor een groot stuk noodgedwongen
ingeslagen, na verschillende negatieve ervaringen met de hogere overheden. Door de
afschaffing van het provinciefonds en vooral de plafonnering van de provinciale opcentiemen
loert vanaf 2018 een grotere financiële afhankelijkheid om de hoek. Wat het toezicht vanuit
Vlaanderen op de provincies betreft constateren we de laatste decennia een versoepeling
en een afbouw. Op dit vlak hebben de provincies – samen met de andere lokale besturen een meer autonome positie in het Vlaamse bestuurslandschap verworven. Over de directe
toegang van de provinciale besluitvormers tot de Vlaamse overheid kunnen we kort zijn.
Die directe toegang is door het verbod op cumulatie bijzonder beperkt. Hoogstens is er
sprake van informele contacten tussen provinciale en andere politici. De indirecte toegang
tracht dit gedeeltelijk te compenseren door de bemiddelende rol die de VVP speelt als
belangenorganisatie van de Vlaamse provincies. Ondanks de vele inspanningen van de
VVP worden de provincies in ‘politiek Brussel’ echter niet altijd even goed gehoord.
Dat laatste werd opnieuw duidelijk toen de Vlaamse regering na haar aantreden in 2014 werk
maakte van het project ‘afslanking provincies’. Door het verlies van de persoonsgebonden
bevoegdheden – m.i.v. de financiële implicaties - én de halvering van het aantal raadsleden
zullen de Vlaamse provincies er na deze hervorming grondig anders voor staan. Voor een
stuk betalen ze de prijs voor hun onvermogen om (in het verleden) zelf duidelijke keuzes te
maken, met name in het kerntakendebat.
Wat de interne component in de interbestuurlijke verhoudingen betreft is er opnieuw een
kleine verschuiving. Het gouverneursambt blijft niet alleen belangrijk, de functie wordt
nog versterkt, m.b. onder invloed van multi-level governance. De Vlaamse regering
heeft de functie van provinciegouverneur nog versterkt door hem coördinerende
opdrachten te geven om de beleidsprocessen, controleopdrachten en de werking van
de gedeconcentreerde diensten van de Vlaamse overheid af te stemmen op die van de
andere bestuursniveaus.
Van een volledige afschaffing van de provincies is vooralsnog geen sprake. Bij ontstentenis
van een consensus over een meer uitgesproken keuze voor de organisatie van het
binnenlands bestuur worden de provincies (voorlopig) nog gedoogd. De relevantie en
levensvatbaarheid van het bestuursniveau ligt in een grondgebonden toekomst. Die
impliceert wel dat het voor provinciale politici een pak moeilijker zal worden om zich te
profileren (c.q. te legitimeren) bij de bevolking, m.n. bij gebrek aan persoonsgebonden
bevoegdheden. Vooralsnog lijkt een meerderheid voorstander van een democratisch
gelegitimeerd bestuur op intermediair niveau. Maar de plannen voor fusies van gemeenten
én een herschaling naar regio’s - die als oplossing naar voren wordt geschoven voor de
verrommeling op het intermediaire niveau - zou daar op middellange termijn verandering
in kunnen brengen. Nog los van de vraag of men er via regiovorming in zal slagen de
verschillende territoriale schalen die elkaar nu overlappen (denk aan politiezones en
hupverleningszones) te integreren en of dit effectief tot een vereenvoudiging zal leiden,
zal ook op dat vlak de vraag naar de democratische controle vroeg of laat beantwoord
moeten worden.
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DEEL 1
DE PROVINCIES
EN DE ORGANISATIE VAN HET
BINNENLANDS BESTUUR

Provinciewet en
provinciedecreet
_

hoofdstuk

2

2

Provinciewet en provinciedecreet
2.1. Inleiding
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste wijzigingen1 aan de organieke
wetgeving over de provincies zoals die van toepassing is in het Vlaamse Gewest en dit
voor de periode vanaf 1 januari 1996 tot 31 oktober 2017.
De vijfde staatshervorming is in dit overzicht een belangrijk scharniermoment. De
gewesten zijn sinds 1 januari 2002 onder meer bevoegd voor de samenstelling, organisatie,
bevoegdheid en werking van de provinciale en de gemeentelijke instellingen en van de
instellingen van de agglomeraties en de federaties van gemeenten. Met andere woorden:
de gewesten zijn bevoegd voor de organieke wetgeving met betrekking tot provincies en
gemeenten.
Dit betekent dat de wijzigingen aan de organieke wetgeving van de provincies van 1997
tot en met 2001 vooral een zaak waren van de federale wetgever. De provinciewet bleef
gedurende die tijd de belangrijkste organieke wetgeving. Het Vlaamse Gewest regelde
in die periode wel reeds het administratief toezicht op de provincies, namelijk met het
decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies
in het Vlaamse Gewest.
Vanaf 2002 is de organieke wetgeving van de provincies in hoofdzaak een verantwoordelijkheid geworden van de gewestelijke decreetgever. Artikel 6 §1 VIII van de bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen sluit slechts enkele zaken
uit van de gewestbevoegdheid om een regeling te treffen voor de samenstelling,
organisatie, bevoegdheid en werking van de provinciale en gemeentelijke instellingen. Het
provinciedecreet van 9 december 2005 werd de belangrijkste organieke wetgeving. Slechts
een beperkt aantal bepalingen van de provinciewet blijven geldig in het Vlaamse Gewest2 .

2.2. Wetten en decreten
2.2.1. Overzicht van wets- en decreetswijzigingen 1997 - 2004
Wet van 25 juni 1997 tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging
van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van
19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen (BS 5 juli 1997)
Het Sint-Michielsakkoord legde in 1992 de basis voor de vierde staatshervorming.
De overdracht van de bevoegdheid over de organieke wetgeving van provincies en
gemeenten naar de gewesten werd toen reeds in het vooruitzicht gesteld. Dit belette de
federale wetgever niet om in afwachting van de uitvoering van deze regionalisering van de
1
2

Over een aantal wijzigingen werd geen commentaar opgenomen. Het overzicht van deze wijzigingen kan de lezer op
het einde van dit hoofdstuk terugvinden.
De databank Geconsolideerde wetgeving van het Belgisch Staatsblad vermeldt welk artikel in welk gewest van
toepassing is. Zie: www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl
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provinciewet nog een grote en belangrijke wijziging van deze wet door te voeren.
De aanzet voor deze wetswijziging was gegeven door volksvertegenwoordigers en
senatoren uit verschillende fracties die in de zittingsperiodes van 1992-1993 tot 1995-1996
verschillende voorstellen hadden ingediend voor de democratisering en modernisering van
de provinciewet.
De wet van 25 juni 1997 is op een originele manier via parlementair initiatief tot stand
gekomen. De senatoren Pinoie (SP), Daras (Ecolo), Thijs (CVP), Cornet d’Elzius (PRL),
Mouton (PS), Leduc (VLD), Hostekint (SP) en Nothomb (PSC) dienden samen een
wetsvoorstel in dat zich beperkte tot een wijziging van artikel 1 van de provinciewet (Stukken
Senaat (1995-1996), nr. 1-236-1). Tientallen wijzigingen en aanvullingen werden vervolgens
bediscussieerd in de commissie. Telkens is gezocht naar de grootste gemene deler die
hetzij door allen hetzij door een belangrijke meerderheid aanvaard kon worden waarna de
nieuwe teksten via verschillende amendementen werden ingediend.
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het wetsontwerp dat overgezonden werd
door de Senaat (Stukken Kamer (1996-1997), nr. 935-1) nog geamendeerd en nam het
wetsontwerp in zijn definitieve vorm aan op 29 mei 1997. De Senaat nam het door de Kamer
geamendeerde ontwerp aan op 12 juni 1997.
De wijzigingen die in 1997 aan de provinciewet werden aangebracht, zijn talrijk. Verschillende
wijzigingen hadden ingrijpende gevolgen voor de dagelijkse werking van de provincies. Een
omzendbrief van 28 oktober 1998 (BS 4 november 1998) verduidelijkte de uitvoeringsmodaliteiten en draagwijdte van de wijzigingen.
Vooreerst was het uitdrukkelijk de bedoeling om de provinciewet te moderniseren en meer
in overeenstemming te brengen met de nieuwe gemeentewet. De provincieraad vergadert
minstens één keer per maand (behalve in juli en augustus). Er kwamen onder meer
aangepaste regels voor het aanwezigheidsquorum, de openbaarheid van de vergaderingen,
de wijze van stemmen, de termijn voor het versturen van de uitnodiging en de agenda,
de inzage van de notulen, de onverenigbaarheden, de bijstand van raadsleden met een
handicap, het ouderschapsverlof, de verbodsbepalingen voor raadsleden, de bevoegdheidsomschrijving van de provincieraad inzake overheidsopdrachten, het indienen van
voordrachtsakten voor de verkiezing van de leden van de bestendige deputatie, het archief,
de ondertekening van de provinciale briefwisseling. Er werden ook nieuwe financiële en
boekhoudkundige regels aangekondigd.
De wetgever had als objectief om de rol van de provincieraad te valoriseren. De wijziging
van de bepaling over het inzagerecht van de raadsleden en de invoering van bepalingen
over het vraagrecht moeten in die zin begrepen worden. Een register van in- en uitgaande
stukken werd verplicht. Het beleid van de intercommunales waarin de provincie
participeert moest het voorwerp zijn van bespreking. Er kwam een wettelijke basis voor de
werking van raadscommissies. Bij de begroting moest verplicht een beleidsnota gevoegd
worden en het presentiegeld van de raadsleden werd vastgelegd in de provinciewet.
Openbaarheid van bestuur en inspraak van de bevolking deden hun intrede in de provinciewet. De agenda van de provincieraad moest bekendgemaakt worden via aanplakking,
inwoners kregen vraagrecht en provinciale volksraadplegingen werden mogelijk.
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De provinciegouverneur kreeg meer uitdrukkelijk het profiel van een regeringscommissaris.
Hij bleef voorzitter van de bestendige deputatie maar had er niet langer stemrecht tenzij als
het provinciaal college optrad als administratief rechtscollege.
De provincieontvanger kwam in de plaats van de provinciaal rekenplichtige. Dit was niet
enkel een naamswijziging maar betekende een grondig hertekend profiel met andere
bevoegdheden en een grotere verantwoordelijkheid.
Tenslotte werd voor de provincies de mogelijkheid gecreëerd om provinciale diensten te
organiseren als provinciebedrijven. Bovendien kon de provincieraad autonome provinciebedrijven met rechtspersoonlijkheid oprichten die belast worden met commerciële of
industriële activiteiten.
Wet van 20 september 1998 tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet
en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende
tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en
provinciale adviesraden (BS 28 oktober 1998)
Door de wet van 20 september 1998 werd een artikel 50bis ingevoegd in de provinciewet.
Dit artikel regelt de instelling van adviesraden door de provincieraad. Ten hoogste twee
derde van de leden van een adviesraad mag van hetzelfde geslacht zijn. Op gemotiveerd
verzoek van de adviesraad kan de provincieraad hierop afwijkingen toestaan.
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst,
gestructureerd op twee niveaus (BS 5 januari 1999)
De politiehervorming had ook een wijziging van de provinciewet tot gevolg. Artikel 128
van de provinciewet handelt over de bevoegdheid van de provinciegouverneur voor het
handhaven van de openbare orde. De gouverneur kan daartoe een beroep doen op de
federale politie. Hij ziet toe op een goede samenwerking tussen de politiediensten en
tussen de politiezones. Zogenaamde verbindingsambtenaren kwamen in de plaats van de
voormalige brigadecommissarissen. De verbindingsambtenaren worden gedetacheerd bij
de provinciegouverneur en staan hem bij in zijn opdrachten inzake veiligheid en politie.
Wet van 25 maart 1999 tot wijziging van de artikelen 140-1 tot 140-6 van de provinciewet
betreffende de provinciale volksraadpleging (BS 22 april 1999)
De bepalingen over de provinciale volksraadpleging werden ingevoegd in de provinciewet
door de wet van 25 juni 1997. Minder dan twee jaar later werden ze reeds voor een groot
deel vervangen of gewijzigd. De belangrijkste wijziging bestond erin dat de voorwaarden
om te verzoeken om een volksraadpleging te houden of om eraan deel te nemen werden
versoepeld. Je hoeft daarvoor niet langer provincieraadskiezer te zijn. Het volstaat om
inwoner van de provincie te zijn en de volle leeftijd van zestien jaar te hebben bereikt.
Nationaliteit heeft geen belang meer.
Wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de provinciewet (BS 12 juni 1999)
Deze wet voegde artikel 114terdecies toe aan de provinciewet. Een kleine wijziging qua
omvang, maar belangrijk voor de provinciale beleidsvoering. Want artikel 114terdecies van
de provinciewet biedt een rechtsbasis voor de provincies om deel te nemen aan of zich te
laten vertegenwoordigen in instellingen en verenigingen die rechtspersoonlijkheid bezitten,
voor zover de werking ervan betrekking heeft op aangelegenheden die van provinciaal
belang zijn. Provincies kunnen op basis van dit artikel dus rechtsgeldig lid worden van
bijvoorbeeld een vzw. Controle door de provincieraad wordt voorzien via het voorleggen
van een activiteitenverslag en de rekeningen.
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Wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de provinciewet en van de nieuwe gemeentewet
(BS 12 juni 1999)
Aan de basis van deze wijziging lag een wetsvoorstel ingediend door onder meer volksvertegenwoordiger Patrick Van Gheluwe (Stukken Kamer (1998-1999) nr. 1939/1). Dit voorstel
bouwde voort op de belangrijke provinciewetswijziging van 25 juni 1997. De praktijk had
op dat moment reeds een aantal onvolkomenheden van deze wetswijziging aan het licht
gebracht. De wet van 4 mei 1999 probeerde deze te verhelpen. Zo werd bijvoorbeeld
voorzien dat ook geheime stemmingen met een door de Koning goedgekeurd elektronisch
systeem kunnen geschieden. De wet bepaalde dat de gedeputeerden zich kunnen laten
bijstaan door een secretariaat. Er werd een duidelijke regeling ingevoerd om een of twee
provincieraadsleden toe te voegen als het vereiste aantal leden van de bestendige deputatie
niet aanwezig is om te kunnen beraadslagen en beslissen. Enkele bepalingen omtrent de
tussenkomst van het Rekenhof met betrekking tot de provinciale uitgaven en rekeningen
werden aangepast. De wet voorzag in een beroepsprocedure bij de provincieraad indien
een provincieontvanger zou weigeren het bedrag van een regelmatig bevelschrift te betalen.
Wet van 4 mei 1999 betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie (BS 28 juli 1999)
De wet behield de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling voor de gedeputeerden
als orgaan, maar stelde waarborgen in om hen ruggensteun te bieden.
De artikelen 106bis, 106ter en 144 werden ingevoegd in de provinciewet:
Een gedeputeerde waartegen een vordering tot schadevergoeding is ingesteld voor
het burgerlijk gerecht of strafgerecht, kan de staat (voor medebewindstaken) of de
provincie (voor taken van provinciaal belang) in het geding betrekken;
Behalve in geval van herhaling is de provincie burgerlijk aansprakelijk voor het
betalen van de geldboeten voor een misdrijf dat de gedeputeerden hebben begaan
bij de normale uitoefening van hun ambt; een regresvordering is slechts mogelijk in de
gevallen van bedrog, zware schuld of lichte schuld die gewoonlijk voorkomt;
De provincie moet een verzekering afsluiten om de burgerlijke aansprakelijkheid te
dekken van de gedeputeerden bij de normale uitoefening van hun ambt. Een Koninklijk
Besluit van 4 mei 1999 voerde artikel 144 van de provinciewet uit door de modaliteiten
te bepalen waaraan de verzekeringspolis moet voldoen.
Wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig
afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal
statuut van de bestendig afgevaardigde (BS 28 juli 1999)
De wet van 4 mei 1999 legde het financieel statuut van de leden van de bestendige deputatie
vast in de provinciewet. De gedeputeerden genieten een wedde waarvan het bedrag gelijk
is aan dat van de parlementaire vergoeding van een senator (artikel 105 provinciewet). Zij
ontvangen daarnaast een vergoeding die gelijk is aan de forfaitaire vergoeding die aan
een senator wordt toegekend en die alle kosten dekt verbonden aan de uitoefening van
hun ambt. Enkel als ze buiten de provinciehoofdplaats verblijven, kunnen ze daarnaast
ook nog een reisvergoeding ontvangen. Ze ontvangen sinds deze wetswijziging niet
langer presentiegeld voor het deelnemen aan de vergaderingen van de provincieraad, de
commissies en afdelingen (artikel 61 provinciewet). Gewezen leden van de deputatie of hun
rechtverkrijgenden ontvangen een pensioen volgens een reglement dat de provincieraad
vaststelt (artikel 105 §5 provinciewet).
Het bedrag van alle vergoedingen, wedden of presentiegelden van een gedeputeerde die
voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, openbare functie of openbaar
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ambt van politieke aard, mag in geen geval de helft van de wedde als gedeputeerde
overschrijden (artikel 105 §3 provinciewet).
Wet van 14 mei 2000 tot wijziging van de provinciewet (BS 31 mei 2000)
Deze wet vulde artikel 1bis van de provinciewet aan en verving artikel 2 derde lid van de
provinciewet. De wet wijzigde de werkwijze voor het vaststellen van enerzijds het aantal te
verkiezen provincieraadsleden per provincie, en anderzijds de verdeling van die raadsleden
onder de kiesdistricten. Voortaan werden deze aantallen in overeenstemming gebracht
met de bevolking, niet op basis van de resultaten van de algemene volkstelling die om de
tien jaar uitgevoerd wordt maar op basis van de bevolkingscijfers zoals zij vastgesteld zijn
door het Rijksregister van de natuurlijke personen op 1 januari van het jaar dat voorafgaat
aan dat van de volledige vernieuwing van de provincieraden.
Decreet van 17 juli 2000 tot wijziging van het decreet van 28 april 1993 houdende
regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten
en van het decreet van 22 februari 1995 tot regeling van het administratief toezicht op
de provincies in het Vlaamse Gewest (BS 11 augustus 2000)
De wet van 12 november 1997 regelde op dat moment de openbaarheid van bestuur in de
provincies en gemeenten. Er werd een hoofdstuk VIbis ingevoegd in het decreet van 22
februari 1995. In dit hoofdstuk voorzag de decreetgever in toezicht op de beslissingen in
verband met de passieve openbaarheid van bestuur. Een aanvrager kan tegen een weigeringsbeslissing of een stilzwijgende weigering door het verstrijken van de termijn, beroep
instellen bij de Vlaamse regering.
Wet van 5 februari 2001 tot wijziging van artikel 66 van de provinciewet en tot invoeging
van een artikel 242bis in de nieuwe gemeentewet, inzake het beleidsprogramma (BS
23 maart 2001)
Artikel 66 van de provinciewet verplichtte de bestendige deputatie reeds om jaarlijks een
ontwerp van begroting en een algemene beleidsnota voor te leggen voor het volgende
dienstjaar. De indieners van het wetsvoorstel argumenteerden dat in het overheidsbeleid
planning op langere termijn echter meer en meer wenselijk en noodzakelijk was. Deze wet
voegde een §2bis toe aan artikel 66 van de provinciewet. Binnen de drie maanden na haar
verkiezing, moet de bestendige deputatie een algemeen beleidsprogramma voorleggen
aan de provincieraad. Dit beleidsprogramma bevat de belangrijkste beleidsplannen voor
de gehele legislatuur. Om de openbaarheid van bestuur te bevorderen, wordt tevens de
verplichting ingeschreven om het goedgekeurde beleidsprogramma aan de bevolking
bekend te maken.
Decreet van 15 juli 2002 houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995 tot
regeling van het administratief toezicht op de provincies in het Vlaamse Gewest (BS
15 oktober 2002)
Met dit decreet werd het administratief toezicht op de provincies verder vereenvoudigd.
Het goedkeuringstoezicht op de begrotingen en begrotingswijzigingen werd vervangen
door het algemeen toezicht. Hetzelfde gold voor het goedkeuringstoezicht op de
personeelsformatie. De Vlaamse regering kan optreden bij schending van de wet of
strijdigheid met het algemeen belang. Het decreet bepaalde in beide gevallen limitatief
in welke omstandigheden de Vlaamse regering haar toezichtsbevoegdheid daadwerkelijk
uitoefent. Een toetsing aan de opportuniteit is uitgesloten. Tenslotte werd ook een derde
goedkeuringstoezicht vervangen door het algemeen toezicht, namelijk wat de schuldherschikkingen betreft.
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De wet van 25 juni 1997 had in de provinciewet de mogelijkheid ingevoerd om provinciebedrijven en autonome provinciebedrijven op te richten. Het decreet van 15 juli 2002 voerde
een toezichtsprocedure in op deze provinciale overheidsbedrijven, naar analogie van het
administratief toezicht op de gemeentebedrijven en autonome gemeentebedrijven.
Het decreet van 15 juli 2002 voerde een procedure in die indieners van een klacht op de
hoogte houdt van de behandeling van hun klacht.
De uitoefening van het toezicht op de provincies werd volledig onder de rechtstreekse
verantwoordelijkheid gebracht van de Vlaamse regering, zowel wat de schorsingsbevoegdheid, als de eventuele vernietiging betreft. De gouverneur van de provincie
verloor zijn schorsingsbevoegdheid met betrekking tot de besluiten van provinciale
bestuursorganen.
Decreet van 18 juli 2003 betreffende publiek-private samenwerking (BS 19 september
2003)
De Vlaamse overheid wilde publiek-private samenwerking stimuleren. De klassieke
domeinleer was een potentiële belemmering voor PPS-projecten. Een aantal bepalingen in
dit decreet had daarom betrekking op de versoepeling van dat domeinrecht. Uitgangspunt
was dat onroerende overheidsgoederen een van de meest belangrijke en aanlokkelijke
bijdragen van de overheid in een PPS-constructie kunnen vormen. Zowel de provincie
zelf als de autonome provinciebedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden voor lokale
PPS-projecten zakelijke rechten vestigen op de onroerende goederen die behoren tot het
openbaar domein.
Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur (BS 1 juli 2004)
Dit decreet werkte een nieuwe regeling uit voor zowel de passieve openbaarheid van
bestuur, zoals erkend door artikel 32 van de Grondwet, als voor de actieve openbaarheid
van bestuur. Deze nieuwe regeling kwam in de plaats van zowel het decreet van 18 mei
1999 voor de Vlaamse administratieve overheden als van de wet van 12 november 1997
voor de provincies en gemeenten. In dit decreet werd ook een nieuwe beroepsprocedure
opgenomen. De beroepsmogelijkheid die opgenomen was in het decreet van 22 februari
1995 tot regeling van het administratief toezicht op de provincies van het Vlaamse Gewest,
ingevoegd bij het decreet van 17 juli 2000, werd opgeheven.

2.2.2. Provinciedecreet van 9 december 2005
Het provinciedecreet van 9 december 2005 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
van 29 december 2005.
Gemeente- en provinciedecreet: een Vlaamse en volledig vernieuwde regelgeving
voor lokale besturen
In uitvoering van het zogenaamde Lambermontakkoord, werd de vijfde staatshervorming
gerealiseerd door de wetten van 13 juli 2001. Sinds 1 januari 2002 zijn de gewesten bevoegd
om de provincie- en gemeentewet te vervangen door een provincie- en gemeentedecreet.
Vlaanderen sloeg onmiddellijk de hand aan de ploeg. Reeds in de loop van 2002 legde
Vlaams minister Paul Van Grembergen voorontwerpen van het gemeentedecreet en het
provinciedecreet voor aan de Vlaamse regering. Tot een parlementaire behandeling kwam
het echter niet meer tijdens de legislatuur 1999-2004.
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In de zomer van 2004 trad een nieuwe Vlaamse regering aan. Vlaams minister Marino
Keulen pakte eerst het gemeentedecreet aan. Op 15 maart 2005 werd een herschreven
voorontwerp van gemeentedecreet goedgekeurd op een bijzondere ministerraad.
Enkele maanden na het voorontwerp van gemeentedecreet, namelijk op vrijdag 3 juni
2005, keurde de Vlaamse regering ook het voorontwerp van provinciedecreet goed. De
bepalingen waren gelijklopend met het gemeentedecreet waar dit kon en specifiek voor
de provincies waar dit nodig was. Het Vlaams parlement nam het provinciedecreet aan
op 30 november 2005, waarna de Vlaamse regering het provinciedecreet op 9 december
2005 bekrachtigde.
Het provinciedecreet is het basisdecreet voor de organisatie van de provincies en
bevat ingrijpende wijzigingen in vergelijking met de provinciewet. Het provinciedecreet
vervangt de provinciewet echter niet volledig. Voor enkele aspecten blijft de federale
overheid immers bevoegd. Enkele voorbeelden: de taken van de gouverneur als federaal
regeringscommissaris (handhaven openbare orde, politie), de politieverordeningen van
de provincieraad, de regels voor de rechtsprekende bevoegdheid van de deputatie, de
pensioenstelsels van de mandatarissen en het provinciepersoneel, de bevoegdheid van
het Rekenhof.
Volgens de memorie van toelichting beheersen vier algemene inhoudelijke principes het
provinciedecreet: a) deregulering en afstemming van regels voor provincies, gemeenten
en OCMW’s; b) meer autonomie; c) ruimte voor maatwerk; d) vereenvoudiging.
Provinciaal belang: een missie voor de provincies
Een van de belangrijkste vernieuwingen was de inhoudelijke omschrijving van het begrip
provinciaal belang. Artikel 65 mocht dan al een sleutelartikel zijn in de provinciewet
van 1836, erg veel woorden bevatte het niet: “De raad regelt alles wat van provinciaal
belang is; hij beraadslaagt en besluit over elk ander onderwerp dat hem door de
hogere overheid wordt voorgelegd”. Het eerste deel van die zin wees op de provinciale
autonomie; het tweede deel op het medebewind. Een omschrijving of definitie van het
begrip provinciaal belang ontbrak echter, net zoals een opsomming van taken die tot dit
provinciaal belang zouden behoren. Artikel 2 van het provinciedecreet bevatte wél een
meer uitgewerkte omschrijving van de provinciale bevoegdheden. Eerst wordt verwezen
naar artikel 42 van de gecoördineerde grondwet en bevestigd dat de provincies bevoegd
zijn voor de regeling van de provinciale belangen. Deze provinciale autonomie impliceert
dat de provincieraden zelf kunnen regelen wat zij van provinciaal belang achten. Het
provinciedecreet gaf de provincies niettemin een uitdrukkelijke taakstelling mee. De
omschrijving van deze taakstelling was sterk geïnspireerd op de resultaten van het
kerntakendebat die werden vastgelegd in het bestuursakkoord van 25 april 2003 en
luidde als volgt:
“1° de bovenlokale taakbehartiging. Een taakbehartiging is bovenlokaal als ze
aangelegenheden van lokaal gemeentelijk belang overstijgt, voor zover ze streekgericht
blijft en gericht is op realisaties binnen de grenzen van het grondgebied van de provincie;
2° ondersteunende taken op verzoek van andere overheden;
3° het nemen van initiatieven met het oog op gebiedsgerichte samenwerking tussen
besturen in een regio, met inbegrip van samenwerkingsverbanden met of zonder rechtspersoonlijkheid, binnen grenzen vastgelegd door de Vlaamse regering, zonder afbreuk
te doen aan het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking”.
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Een tweede alinea van artikel 2 bevestigde dat de provincies ook bevoegdheden uitoefenen
die door of krachtens de wet of het decreet zijn toevertrouwd. Dit is het medebewind. In een
derde alinea werd iets nieuws ingevoerd: enkel als dat bij decreet uitdrukkelijk is bepaald,
kunnen de provincies de medewerking van de gemeenten regelen. Deze bepaling creëerde
de mogelijkheid om in een provinciale reglementering, gemeentelijke medebewindstaken
te voorzien. Of met andere woorden: de provincie kan gemeenten taken geven om mee te
werken aan de uitvoering van het provinciaal beleid. Een belangrijke beperking mogen we
natuurlijk niet uit het oog verliezen. Dit kan enkel maar als een decreet dit voorziet.
Kortom, artikel 2 van het provinciedecreet bevatte een missiebepaling die duidelijk maakte
welke positie de provincies innemen in het bestuurlijke landschap.
Samenstelling provincieraad en deputatie: geen grote wijzigingen in vergelijking met
de provinciewet
Zowel het aantal raadsleden (84) als de omvang van de kiesomschrijvingen (12 districten),
bleven voor West-Vlaanderen ongewijzigd. Vroeger vond de installatievergadering van
de provincieraad plaats op de tweede vrijdag volgend op de dag van de verkiezingen.
Het provinciedecreet voorzag een installatievergadering op de eerste werkdag van
december, om 10 uur. Omdat er bijna twee maanden liggen tussen de verkiezingen en
de installatie, gold er voor het eerst een continuïteitsbepaling voor de provincieraad:
de ’oude‘ raad blijft bevoegd om te vergaderen en te beslissen, zolang de ’nieuwe‘ niet
is geïnstalleerd. De nieuwe voorzitter kan verkozen verklaard worden op basis van een
voordrachtakte. Die akte moet wel de steun hebben van zowel een meerderheid in de
volledige provincieraad als een meerderheid van de lijst waarop de voorzitter als raadslid
is verkozen. Het provinciaal college heet in het provinciedecreet kortweg ’de deputatie‘,
zonder het bijvoeglijk naamwoord ’bestendige‘. Voor de verkiezing van de gedeputeerden
wordt er slechts één gezamenlijke voordrachtakte ingediend waar alle zes de kandidaten
op staan. De voordracht is enkel ontvankelijk als ze bestaat uit personen van verschillend
geslacht. De akte moet ondertekend zijn door zowel een meerderheid binnen de volledige
provincieraad als door een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst zijn verkozen
als de kandidaat-gedeputeerden. De gedeputeerden leggen de eed af in handen van
de voorzitter. De specifieke positie van de provinciegouverneur werd bevestigd: hij is
enerzijds federaal en Vlaams regeringscommissaris, maar anderzijds ook voorzitter van de
deputatie. Als de provinciegouverneur de deputatie niet kan voorzitten, wijst de deputatie
een gedeputeerde aan om het voorzitterschap waar te nemen. Dit is dezelfde regeling als
deze die voorzien was in de provinciewet.
Bevoegdheden provincieraad en deputatie: meer zelfregulering
Het provinciedecreet wilde de beleidsbepalende rol van de provincieraad versterken en de
instrumenten voor de democratische controle van de provincieraadsleden op de deputatie
verbeteren. De provincieraad beschikt over de volheid van bevoegdheid. Als geen wet
of decreet expliciet een bevoegdheid geven aan een ander provinciaal orgaan, dan is de
provincieraad bevoegd. En dat is zo voor alle provinciale bevoegdheden die vermeld zijn
in artikel 2 van het provinciedecreet. In essentie is dat hetzelfde als wat de provinciewet
voorzag. De provincieraad bepaalt het beleid van de provincie en kan daartoe algemene
regels vaststellen. Alleen de provincieraad kan provinciale reglementen vaststellen.
De deputatie heeft slechts een toegewezen bevoegdheid. Het provinciedecreet wijst de
volgende bevoegdheden toe aan de deputatie: voorbereiding en uitvoering van alle eigen
beslissingen en die van de provincieraad. Volgens het provinciedecreet is de gouverneur
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dus niet langer bevoegd om de besluitvorming inzake medebewind van de provincieraad
en de deputatie voor te bereiden. De deputatie is ook bevoegd voor alle zaken die tot het
dagelijks bestuur van de provincie behoren. Het provinciedecreet somt ook een aantal
concrete bevoegdheden op van de deputatie, zoals bijvoorbeeld de daden van beheer over
de provinciale inrichtingen en eigendommen. In de provinciewet waren de delegatiemogelijkheden heel beperkt. Slechts in een limitatief aantal gevallen, kon de provincieraad een
bevoegdheid delegeren naar de deputatie. Voor bepaalde bevoegdheden in de materies
personeel of overheidsopdrachten was dit bijvoorbeeld het geval. Als een delegatie van
de provincieraad naar de deputatie niet uitdrukkelijk was voorzien, was deze onmogelijk.
De deputatie kon enkel de uitvoering van een beslissing opdragen aan een lid van de
deputatie. En daarmee was de kous af. Delegatie naar ambtenaren was niet aan de orde.
Het provinciedecreet is op een totaal andere leest geschoeid. In het provinciedecreet is
geen lijst opgenomen met bevoegdheden die voor delegatie in aanmerking komen, het
is net omgekeerd. Artikel 43 van het decreet bevat een limitatieve lijst met belangrijke,
strategische bevoegdheden, die de provincieraad niet mag delegeren naar de deputatie.
Niet delegeerbaar zijn bijvoorbeeld het budget en het meerjarenplan. Staan onder meer
ook op de lijst van niet delegeerbare bevoegdheden: de provinciale reglementen, het
organogram, de personeelsformatie en de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, het inrichten van provinciale adviesraden en overlegstructuren. In alle gevallen
die niet opgesomd zijn in artikel 43 is delegatie wél mogelijk. Een heel belangrijk middel
om te beslissen wat al dan niet gedelegeerd wordt, bestaat erin dat de provincieraad zelf
kan vaststellen wat verstaan moet worden onder het begrip dagelijks bestuur. Ook voor
de deputatie voorziet het provinciedecreet in ruime delegatiemogelijkheden. Behalve
enkele uitzonderingen kan de deputatie de uitoefening van bepaalde bevoegdheden
toevertrouwen aan de provinciegriffier. In principe oefent de provinciegriffier die
toevertrouwde bevoegdheden persoonlijk uit. De meeste van die gedelegeerde
bevoegdheden mag de provinciegriffier toevertrouwen aan andere personeelsleden van
de provincie. De mogelijkheden met betrekking tot delegatie laten in grote mate maatwerk
en zelfregulering toe.
Organisatie en personeel: het diensthoofdenmodel
De provincieraad is bevoegd om het organogram van de provinciale diensten vast te stellen.
Dit organogram toont de organisatiestructuur van de provinciale diensten en de gezagsverhoudingen. Het belang van dit organogram is groter dan voorheen. Er blijkt immers
uit wie deel uitmaakt van het managementteam en welke personeelsleden leidinggevend
zijn. Aan hen kan de provinciegriffier - indien hij dit wenst - de uitoefening van het
dagelijks personeelsbeheer toevertrouwen. Ook als de deputatie of de provinciegriffier
het budgethouderschap willen delegeren, moeten zij daarbij rekening houden met het
organogram.
Het provinciedecreet geeft heel wat bevoegdheden aan de provinciegriffier. Hij staat in
voor de algemene leiding van de diensten, staat aan het hoofd van het provinciepersoneel
(met uitzondering van de interne verzelfstandigde agentschappen) en organiseert de
behandeling van de briefwisseling en het beheer van het archief. Het provinciedecreet
benadrukt zijn verantwoordelijkheid inzake het bestuurlijk management door hem
een essentiële rol toe te kennen in de beleidscyclus. De administratie kan immers
belangrijk voorbereidend werk leveren voor het beleid. In tegenstelling tot vroeger, kan
de deputatie ook verschillende bevoegdheden van dagelijks bestuur delegeren naar de
provinciegriffier. De provinciegriffier heeft een duidelijke schakelfunctie tussen politiek en
administratie. Daartoe sluit hij, mede namens het managementteam, een afsprakennota
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met de deputatie. Hij is tenslotte ook verantwoordelijk voor de interne controle. Het interne
controlesysteem moet proberen een redelijke zekerheid te verschaffen over het bereiken
van de doelstellingen, het naleven van de wetgeving en procedures, het beschikken over
financiële en beheersinformatie, het efficiënt en economisch gebruik van middelen, de
bescherming van activa en het voorkomen van fraude. Zo’n systeem is uiteraard geen
zaak van één persoon ; elk provinciepersoneelslid is in meerdere of mindere mate mee
verantwoordelijk voor de werking van dit systeem en dit binnen de eigen functie.
Het is een kenmerk van het provinciedecreet dat geprobeerd wordt om in het financieel
proces de rol van controleur en gecontroleerde te scheiden. Het aangaan van de
verbintenissen behoort tot de verantwoordelijkheid van de budgethouder ; dit is de
deputatie, of bij delegatie de provinciegriffier of bij subdelegatie de personeelsleden.
De financieel beheerder is verantwoordelijk voor de controle op de beschikbaarheid
van kredieten en op de wettelijkheid; hij is ook verantwoordelijk voor de registratie in
de boekhouding. De provinciegriffier draagt een (nieuwe) verantwoordelijkheid bij de
uitvoering van de betaling. Onder de functionele leiding van de provinciegriffier is de
financieel beheerder verantwoordelijk voor de financiële aspecten van de beleidsvoorbereiding. In volle onafhankelijkheid voert hij zijn opdrachten uit die verband houden met de
krediet- en wetmatigheidscontrole en het debiteurenbeheer.
Het provinciedecreet wil de groepsdynamiek in de administratie versterken. Er werd
gekozen voor het zogenaamde diensthoofdenmodel. Er moet een managementteam
opgericht worden, dat uitsluitend bestaat uit leidinggevende provincieambtenaren met
de provinciegriffier als voorzitter. Coördinatie, het bewaken van de eenheid in de werking
van de diverse provinciale diensten, kwaliteitsbewaking en interne communicatie, zijn
de opdrachten van dit managementteam. Het managementteam staat ook in voor
het adviseren van de provinciegriffier of de financieel beheerder bij het opstellen van
de voorontwerpen voor een aantal belangrijke beslissingen van de provincieraad:
organogram, personeelsformatie, rechtspositieregeling, meerjarenplan, budget. Ook over
het interne controlesysteem wordt overleg gepleegd in het managementteam.
De provinciewet bevatte heel weinig bepalingen met betrekking tot het provinciepersoneel. De artikelen van het provinciedecreet over het personeel zijn in grote mate nieuw
geformuleerde regels. Basisregels voor het opmaken van de personeelsformatie van
statutair en contractueel personeel bijvoorbeeld. En een opsomming van zaken die zeker
moeten geregeld worden in de rechtspositieregeling (het statuut). Het provinciedecreet
bevat een reeks deontologische rechten en plichten van het personeel. We lezen ook
enkele principes voor de evaluatie van het personeel. De deputatie is in principe bevoegd
voor de aanstelling en het ontslag van de personeelsleden maar kan deze bevoegdheid
delegeren aan de provinciegriffier.
Strategische meerjarenplanning en financieel beheer: een managementsysteem
Het strategisch en financieel beleid en beheer werden in een nieuw kleedje gestopt.
Een meerjarig perspectief staat centraal. Aan de basis van de beleidscyclus staat het
meerjarenplan per legislatuur. Het meerjarenplan bestaat uit een beleidsnota en een
financiële nota. Op die manier worden inhoudelijke beleidsintenties systematisch
gekoppeld aan de financiële implicaties. De meerjarenplanning wordt jaarlijks meer
concreet uitgewerkt in het budget. Ook het budget bestaat uit een beleidsnota en een
financiële nota. De financiële nota bevat een investeringsbudget, een exploitatiebudget
en een liquiditeitenbudget. Het budget wordt uitgevoerd via budgethouders. Het
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budgethouderschap is taakstellend wat betekent dat de budgethouder de realisatie van
een resultaat nastreeft. De deputatie is hoofdbudgethouder, maar het budgethouderschap
kan gedelegeerd worden aan ambtenaren. Ook hier staan de mogelijkheden voor
zelforganisatie voorop. De financieel beheerder komt in de plaats van de provincieontvanger. Consistente functiescheidingen doen hun intrede in het financieel beheer. De
desbetreffende bepalingen traden echter niet allemaal onmiddellijk in werking.
Participatie van de burger: meer mogelijkheden
Het provinciedecreet vergrootte de mogelijkheden om de burger te betrekken bij het
beleid. Er is een regeling voor inspraak via adviesraden en overlegstructuren. Het
provinciedecreet bevat ook een regeling voor volksraadplegingen. Nieuw is dat de
provincies verplicht werden om een klachtenmanagement te organiseren. Ook nieuw is
dat burgers verzoekschriften kunnen indienen. Indieners van een verzoekschrift kunnen
gehoord worden en krijgen een gemotiveerd antwoord.
Verzelfstandiging en participaties: verschillende vormen van dichtbij tot verderaf van
de provincie
De provinciewet bevatte reeds de mogelijkheid om een gewoon of autonoom provinciebedrijf
op te richten. Het provinciedecreet bevat een breder gamma aan mogelijkheden voor
verzelfstandiging.
Het provinciedecreet voorziet vooreerst in de mogelijkheid om het budgethouderschap
en sommige bevoegdheden te delegeren naar de provinciegriffier en het personeel. Dit
is als het ware een (beperkte) vorm van verzelfstandiging binnen de algemene diensten
van de provincie. Daarnaast bevat het provinciedecreet ook nog een ‘menukaart’ met drie
soorten verzelfstandigde agentschappen, buiten de algemene diensten van de provincie.
Eén vorm zonder rechtspersoonlijkheid, namelijk het intern verzelfstandigd agentschap
(IVA) en twee vormen mét rechtspersoonlijkheid, namelijk het autonoom provinciebedrijf
(APB), dat een publiekrechtelijke rechtspersoon is, en tenslotte het extern verzelfstandigd
agentschap in privaatrechtelijke vorm (EVA privaatrechtelijk) dat de vorm aanneemt van
een vennootschap, vereniging of stichting.
Al deze vormen van verzelfstandiging dienen om welbepaalde beleidsuitvoerende
taken van provinciaal belang uit te voeren. De provincie stuurt de agentschappen aan
via overeenkomsten. De deputatie sluit een beheersovereenkomst af met het hoofd van
een IVA. Tussen de provincie en een APB wordt eveneens een beheersovereenkomst
afgesloten. Deze beheersovereenkomst wordt onderhandeld tussen de deputatie en
de raad van bestuur. De verbintenissen tussen de provincie en een privaatrechtelijk
EVA worden opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst. De provincie mag geen
taken van provinciaal belang overdragen aan andere rechtspersonen dan aan dergelijke
agentschappen (behalve als er daarvoor een specifieke wettelijke of decretale regeling
bestaat, zoals voor de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij bijvoorbeeld).
Het provinciedecreet hanteert een scherp onderscheid tussen de vormen van
verzelfstandiging enerzijds en andere participaties in verenigingen, stichtingen en
sommige vennootschappen anderzijds. Tot zo’n participatie kan de provincie enkel
beslissen als deze andere rechtspersoon niet belast wordt met de uitvoering van een taak
van provinciaal belang.
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Bestuurlijk toezicht: klemtoon op het algemeen toezicht
De bepalingen over het bestuurlijk toezicht staan niet meer zoals vroeger in een apart
decreet maar werden geïncorporeerd in het provinciedecreet zelf. De Vlaamse regering
werd belast met het bestuurlijk toezicht op alle besluiten van de provincieoverheden.
Het bestuurlijk toezicht werd inhoudelijk niet fundamenteel gewijzigd in vergelijking tot
de situatie sinds het decreet van 15 juli 2002 houdende wijziging van het decreet van 22
februari 1995 met betrekking tot het administratief toezicht op de provincies.
Veruit de meeste besluiten vallen enkel onder het algemeen bestuurlijk toezicht. Dit is
de lichtste vorm van toezicht. Het wordt in hoofdzaak uitgeoefend na onderzoek van
klachten. De Vlaamse regering kan de uitvoerbaarheid van het besluit schorsen. Een
provincieoverheid kan dan het geschorst besluit intrekken of gemotiveerd rechtvaardigen
of aanpassen. De Vlaamse regering kan tenslotte een gerechtvaardigd of aangepast
besluit vernietigen. De Vlaamse regering kan ook onmiddellijk vernietigen (zonder eerst
te schorsen). Het bijzonder goedkeuringstoezicht is beperkt tot een heel klein aantal
beslissingen. Besluiten die aan goedkeuring onderworpen zijn, bestaan rechtsgeldig maar
zijn pas uitvoerbaar na de goedkeuring. Tegen een tuchtstraf is beroep mogelijk bij de
Beroepscommissie voor tuchtzaken. De Beroepscommissie heeft een hervormingsrecht.
Een laatste mogelijkheid van optreden van de toezichthoudende overheid is het
dwangtoezicht. Dan stuurt de Vlaamse regering een of meer commissarissen ter plaatse
om inlichtingen in te winnen of om maatregelen te treffen (vervangend optreden).
Besluiten die onderworpen zijn aan goedkeuring door de Vlaamse regering
besluit provincieraad tot oprichting autonome provinciebedrijven, vaststelling statuten en
statutenwijzigingen;
besluit provincieraad tot oprichting van of deelname aan extern verzelfstandigd agentschap in
privaatrechtelijke vorm;
besluit raad van bestuur autonoom provinciebedrijf tot oprichting, deelname aan of vertegenwoordiging in andere rechtspersonen.
Besluiten waartegen beroep kan ingesteld worden bij de Beroepscommissie voor tuchtzaken
besluit aanstellende overheid houdende preventieve schorsing of tuchtstraf.
Besluiten die afzonderlijk toegestuurd moeten worden aan de Vlaamse regering en
onderworpen zijn aan algemeen bestuurlijk toezicht
besluiten van de provincieraad betreffende de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel, vaststellingen en wijzigingen van de personeelsformatie;
besluiten van de provincieraad betreffende het budget, de budgetwijzigingen en het
meerjarenplan van de provincie ;
besluiten van de provincieraad betreffende de belastingen en besluiten betreffende de
retributies;
besluiten van de provincieraad en van de deputatie betreffende de kosten die door dwingende
en onvoorziene omstandigheden worden vereist;
besluiten van de provincieraad tot oprichting van provinciale intern verzelfstandigde
agentschappen;
besluiten van de provincieraad betreffende de herschikking van de financiële lasten van
opgenomen leningen;
besluiten van de provincieraad betreffende het aangaan van beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap, evenals de besluiten tot
wijziging ervan;
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besluiten van de provincieraad tot het opnemen van leningen ter sanering van de financiën;
besluiten betreffende de deelname aan intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, als
vermeld in het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking;
besluiten van de provincieraad, genomen op basis van het rapport van het Rekenhof, vermeld
in artikel 254 provinciedecreet;
besluiten van de raad van bestuur van het autonoom provinciebedrijf waarbij wordt afgeweken
van de rechtspositieregeling van het provinciepersoneel;
besluiten van de raad van bestuur van het autonoom provinciebedrijf betreffende retributies.

Besluiten die opgenomen moeten worden in een lijst die aan de Vlaamse regering wordt
gestuurd en onderworpen zijn aan algemeen bestuurlijk toezicht
alle provincieraadsbesluiten.
Besluiten die niet ter kennis moeten gebracht worden van de Vlaamse regering en onderworpen
zijn aan algemeen bestuurlijk toezicht
besluiten van andere bestuursorganen dan de provincieraad (de deputatie, de provinciegriffier, …)

2.2.3. Overzicht van decreetswijzigingen vanaf 2006
Decreet van 2 juni 2006 tot wijziging van het provinciedecreet van 9 december 2005
(BS 30 juni 2006)
Dit decreet wijzigde het provinciedecreet in het vooruitzicht van de provincieraadsverkiezingen later dat jaar. Bij het provinciedecreet werd een tabel met de districten en
districtshoofdplaatsen gevoegd. De volgende zaken werden meer in detail geregeld:
de installatievergadering als er een bezwaar werd ingediend tegen de verkiezing
en die verkiezing vervolgens ongeldig werd verklaard en er een nieuwe verkiezing
gehouden moet worden;
de gevolgen als een verkozene meer dan één akte van voordracht ondertekent;
de fractievorming;
de samenstelling van de deputatie uit raadsleden van een verschillend geslacht.
Tenslotte werd ook een hoofdstuk toegevoegd met betrekking tot het recht van de inwoners
om te verzoeken dat voorstellen op de agenda van de provincieraad worden ingeschreven.
Decreet van 22 december 2006 tot wijziging van de wet van 8 juli 1976 betreffende
de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van het decreet van 6 juli 2001
houdende de intergemeentelijke samenwerking, van het gemeentedecreet van 15 juli
2005 en van het provinciedecreet van 9 december 2005 (BS 29 december 2006)
De decreetgever sleutelde opnieuw aan de bepalingen die handelen over de gevolgen als
iemand meer dan één akte van voordracht ondertekent.
Daarnaast werd de bepaling over de bevoegdheid van de raad voor verkiezingsbetwistingen geherformuleerd.
Tenslotte werd in een overgangsperiode voorzien voor de provincies om hun organisatie in
overeenstemming te brengen met een aantal bepalingen van het provinciedecreet, zoals
het oprichten van het managementteam, het goedkeuren van het interne controlesysteem,
het bepalen van wat onder het begrip dagelijks bestuur moet worden verstaan, de rapporteringsverplichtingen en het verrichten van de betalingen met een dubbele handtekening.
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Decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-,
vergunningen- en handhavingsbeleid (BS 15 mei 2009)
Er werd uitdrukkelijk voorzien dat de deputatie één of meer gedeputeerden kan belasten
met het horen van betrokkenen bij een administratieve beroepsprocedure. Het is bijgevolg
niet nodig dat de hoorzitting doorgaat voor de deputatie als college.
Decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het provinciedecreet en van het decreet
van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking (BS 19 juni 2009)
Dit was kwantitatief de eerste heel omvangrijke aanpassing van het provinciedecreet. Niet
minder dan 132 artikelen van het decreet van 30 april 2009 hebben betrekking op wijzigingen
van het provinciedecreet van 9 december 2005. Een groot aantal van de wijzigingen zijn
echter slechts preciseringen of wijzigingen van technische of terminologische aard. Er
is ook een afstemming op wijzigingen die kort voordien in het gemeentedecreet werden
doorgevoerd door het decreet van 23 januari 2009. Tenslotte zijn sommige wijzigingen
doorgevoerd omdat iets in de praktijk niet werkbaar bleek. De algemene filosofie van het
provinciedecreet bleef echter overeind.
We geven de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen weer die een impact hebben op de
werking van de bestuursorganen en de administratie:
Eretitels van provincieraadsleden worden toegekend door de provincieraad.
Een nieuwe regeling voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor gedeputeerden
en provincieraadsleden wordt ingevoerd met een betere bescherming van de
mandatarissen.
Provincieraadsleden hebben ook bezoekrecht en inzagerecht ten aanzien van de
autonome provinciebedrijven.
De lijst van niet-delegeerbare bevoegdheden van de provincieraad wordt aangepast
(artikel 43 provinciedecreet); zo moet de provincieraad in elk geval nog slechts
het kader en de voornaamste voorwaarden van retributies zelf vaststellen; de
provincieraad moet ook het begrip dagelijks personeelsbeheer invulling geven.
Voor korte afwezigheden kunnen de provinciegriffier en de financieel beheerder zelf
een door de provincieraad erkende vervanger aanstellen.
Een regeling voor het uitvaardigen van een dwangbevel voor niet-fiscale
schuldvorderingen wordt nauwkeurig uitgewerkt.
De eerste gedeputeerde maakt met raadgevende stem deel uit van het
managementteam.
De beleidscyclus start in het tweede jaar volgend op de provincieraadsverkiezingen
en loopt tot het jaar na de daaropvolgende verkiezingen.
De frequentie van de financiële rapporteringen wordt verminderd.
De provincieraad kan bepalen dat de interne verzelfstandigde agentschappen aan
saldobudgettering doen voor enerzijds de exploitatie en anderzijds de investeringen.
Er komt een nieuwe regeling voor de samenstelling van de raad van bestuur van de
autonome provinciebedrijven en van de extern verzelfstandigde agentschappen in
privaatrechtelijke vorm.
De datum waarop de bestaande provinciebedrijven, autonome provinciebedrijven en
andere personen die door de provincie belast zijn met bepaalde taken van provinciaal
belang, zich moeten conformeren aan de bepalingen van het provinciedecreet, wordt
vastgelegd op 1 januari 2013.
Een aantal besturen kan vrijwillig instappen als piloten in het nieuwe financiële
systeem; de provincie West-Vlaanderen heeft trouwens van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt (zie verder hoofdstuk 19 en 20).
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Bijzonder decreet van 8 juli 2011 tot aanvulling van het decreet houdende de
organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het
gemeentedecreet van 15 juli 2005, het provinciedecreet van 9 december 2005 en het
decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn (BS 25 augustus 2011)
In provincies met 1 miljoen of meer inwoners, zoals West-Vlaanderen, bestaat de
provincieraad vanaf de algehele vernieuwing van de provincieraden op 3 december 2012
nog slechts uit 72 leden (in plaats van 84 voorheen). In provincies met minder dan 1 miljoen
inwoners bestaat de provincieraad uit 63 leden.
Decreet van 8 juli 2011 houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen
en houdende wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, het provinciedecreet
van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BS 25 augustus 2011)
Het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 verving deels de provinciekieswet.
Er werd een nieuwe lijst met een kleiner aantal provinciedistricten vastgesteld voor de
organisatie van de verkiezingen in 2012. Het aantal kiesdistricten moest immers dalen
opdat het aantal te verdelen mandaten per kiesdistrict groter werd. Het Grondwettelijk
Hof had immers in zijn arrest nr. 149/2007 van 5 december 2007 het standpunt ingenomen
dat een kiesdistrict waar vier of meer mandaten te verdelen zijn verenigbaar is met het
stelsel van de evenredige vertegenwoordiging. In districten waar slechts twee of drie
mandaten te verdelen zijn is de kiesdrempel volgens het Hof echter onredelijk hoog.
Ook in West-Vlaanderen kwam een district voor met slechts twee vertegenwoordigers
(Poperinge). Enkele bepalingen in het provinciedecreet werden aangepast aan dit nieuwe
Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet.
Decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het provinciedecreet van 9 december 2005
(BS 3 augustus 2012)
Dit was de tweede heel omvangrijke wijziging aan het provinciedecreet. Dit decreet bevat
niet minder dan 87 artikelen met wijzigingen aan bepalingen van het provinciedecreet. De
belangrijkste wijziging is zonder twijfel de vernieuwing van de missie van de provincies zoals
die omschreven is in artikel 2 van het provinciedecreet. Het is een essentieel onderdeel
van de implementatie van het witboek interne staatshervorming (zie ook hoofdstuk 1).
Voor de grondgebonden materies kunnen de provincies hun bevoegdheden blijven
uitoefenen met een open taakstelling. Vanaf 1 januari 2014 beschikken de provincies in
de persoonsgebonden en culturele materies (artikels 4 en 5 van de bijzondere wet van
8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen) daarentegen nog slechts over een
gesloten taakstelling. Ze oefenen in die materies uitsluitend nog de bevoegdheden en
taken uit die hen in een wet of decreet zijn toevertrouwd. De Vlaamse overheid beoogde
voor deze materies een zekere uniformiteit in heel Vlaanderen. De modaliteiten voor de
uitoefening van die persoonsgebonden en culturele bevoegdheden kwamen de provincies
overeen met de Vlaamse regering in een bestuursakkoord. In het voorjaar van 2013 werd
het eerste bestuursakkoord ondertekend dat in werking trad op 1 januari 2014 en moest
lopen voor een periode van zes jaar. Eveneens op 1 januari 2014 trad het zogenaamde
planlastendecreet in werking, namelijk het decreet van 15 juli 2011 houdende vaststelling
van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest
periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden
opgelegd. In uitvoering van dit decreet stelde de Vlaamse regering de Vlaamse beleidsprioriteiten vast. De provincies kunnen in de periode 2014-2019 slechts medewerking
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verlenen aan de realisatie van enkele Vlaamse beleidsprioriteiten in de beleidsdomeinen
sport en cultureel erfgoed.
Naast de belangrijke aanpassing van de missie van de provincies, waren de andere
wijzigingen gelijkaardig aan de wijzigingen van het gemeentedecreet van dezelfde datum
(decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het gemeentedecreet). Sommige van die
wijzingen zijn geïnspireerd op voorstellen tot vereenvoudiging van de organieke decreten
door de Commissie Efficiëntiewinst Lokale Besturen. Hierna volgt een beknopt overzicht
van de belangrijkste wijzigingen:
-

-

Een vijfde van de provincieraadsleden kan de provincieraad bijeenroepen als de raad
zes weken niet is samengeroepen.
Een raadscommissie moet instaan voor de afstemming van het provinciaal beleid met
het beleid van de intergemeentelijk samenwerkingsverbanden waarvan de provincie
lid is en van de provinciale agentschappen.
De provincieraad kent de titel toe van ere-gedeputeerde.
Het aantal gedeputeerden zou na de verkiezingen in 2018 teruggebracht worden van
zes naar vijf (later gewijzigd naar vier; zie verder).
Het concept van ’structurele onbestuurbaarheid‘ doet zijn intrede, evenals een
procedure tot herstel van die bestuurbaarheid.
De uittredingsvergoeding voor de gedeputeerden wordt bepaald door de Vlaamse
regering.
De dossiers en de notulen van de provincieraad, de deputatie en de bestuursorganen
van de autonome provinciebedrijven worden elektronisch ter beschikking gesteld.
De complexe regels voor de samenstelling van de raad van bestuur van een
autonoom provinciebedrijf en voor de voordracht voor de raad van bestuur van een
privaatrechtelijk extern verzelfstandigd agentschap, worden vereenvoudigd.
De regels voor de beleids- en beheerscyclus (BBC) zijn ook van toepassing op de
autonome provinciebedrijven.
De financiële nota van het meerjarenplan loopt minstens over de planningsperiode
van de legislatuur en bevat minstens drie en ten hoogste zes jaar.
Er komt meer autonomie voor de regeling voor kleine exploitatie-uitgaven en geringe
dagontvangsten en kasverrichtingen (te regelen in het interne controlesysteem).
De jaarrekening is niet langer vooral een financieel document, maar bevat de
evaluatie van het gevoerde beleid (met een beleidsnota, een financiële nota en een
samenvatting van de algemene rekeningen).
De externe audit blijft als principe behouden, maar is gericht op organisatiebeheersing,
namelijk op de evaluatie van het interne controlesysteem; naast de externe audit
behoudt ook het Rekenhof zijn bevoegdheden ten aanzien van de provincies.
Het budgethouderschap wordt losgekoppeld van de bevoegdheid om verbintenissen
aan te gaan.
Provinciegriffier en financieel beheerder worden niet langer geëvalueerd door een
bijzondere provincieraadscommissie, maar door een evaluatiecomité bestaande uit
de deputatie en de provincieraadsvoorzitter; hun tijdelijke vervangers nemen altijd
volledig het ambt waar.
Het bestuurlijk toezicht wordt verder versoepeld en gemoderniseerd: de
inzendingsplicht van besluiten wordt bijkomend ingeperkt (bijvoorbeeld: de
personeelsformatie hoeft enkel nog vermeld op de lijst van provincieraadsbesluiten
en moet niet meer apart worden ingestuurd; hetzelfde geldt voor de
beheersovereenkomsten met de provinciale agentschappen); uitwisseling van
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-

-

stukken en beleidsrapporten wordt digitaal georganiseerd.
Bekendmaking van reglementen en verordeningen gebeurt digitaal op de provinciale
website.
De provincie kan niet enkel in rechte optreden door middel van de deputatie en een
advocaat, maar ook door middel van een personeelslid; het in rechte optreden door
inwoners namens een stilzittend provinciebestuur, kan enkel nog mits dreiging van
ernstige schade aan het leefmilieu.
De functie van arrondissementscommissaris dooft uit.

Decreet van 5 juli 2013 houdende de organisatie van audittaken bij de Vlaamse
administratie en de lokale besturen en tot wijziging van het kaderdecreet bestuurlijk
beleid van 18 juli 2003, het gemeentedecreet van 15 juli 2005, het provinciedecreet
van 9 december 2005, het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie
van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het decreet van 27 maart 2009
betreffende radio-omroep en televisie, het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling
van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de
aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof en het decreet van 13 juli 2012
houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting
2012 (BS 2 augustus 2013)
In elke provincie en in elk autonoom provinciebedrijf vindt periodiek een externe audit
plaats door Audit Vlaanderen. Audit Vlaanderen evalueert het interne controlesysteem.
Daarnaast kan Audit Vlaanderen ook forensische audits uitvoeren.
Een of meer commissarissen controleren de financiële toestand, de jaarrekening en
de regelmatigheid van de verrichtingen van de provinciale extern verzelfstandigde
agentschappen in privaatrechtelijke vorm. Die commissarissen zijn erkende
bedrijfsrevisoren.
Decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2015 (BS 30 december 2014)
Het decreet van 29 april 1991 betreffende het Vlaams Provinciefonds werd opgeheven door
artikel 102 van het decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding
van de begroting 2015.
De Vlaamse overheid had reeds voor 2013 beslist om geen indexatie door te voeren.
Voor het jaar 2014 besliste de Vlaamse overheid om het provinciefonds drastisch te
verminderen. En dit niet enkel ten bedrage van de financiële middelen in verhouding tot
de taken die overgedragen werden naar de Vlaamse overheid in het kader van het project
‘interne staatshervorming’, maar ook bijkomend met een besparing van 20 miljoen euro.
Voor het jaar 2015 werd tenslotte het provinciefonds volledig stopgezet.
Voor West-Vlaanderen betekende dit een vermindering van de inkomsten met meer dan 17
miljoen euro ten opzichte van het jaar 2013.
Decreet van 13 mei 2016 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van
6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking en het provinciedecreet van
9 december 2005 (BS 17 juni 2017)
Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 stipuleerde met betrekking tot de intergemeentelijke
samenwerking twee grote ambities: enerzijds het evalueren en desgevallend aanpassen
van het decreet intergemeentelijke samenwerking, anderzijds het integreren van dit
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decreet (samen met het gemeentedecreet en het OCMW-decreet) in een nieuw decreet
‘Lokaal Bestuur’.
Voorafgaand aan de uitvoering van deze grotere ambitie, voerde dit decreet van 13 mei
2016 reeds vier belangrijke wijzigingen door:
het decreet intergemeentelijke samenwerking is ook van toepassing op
gewestgrensoverschrijdende intercommunales waarvoor het betrokken gewest
territoriaal bevoegd is overeenkomstig het samenwerkingsakkoord van 13 februari
2014 tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales;
de gemeenten krijgen de mogelijkheid om, met respect voor de Europese regelgeving
ter zake, met een private partner in intergemeentelijk verband samen te werken
in de sectoren afval en energiedistributie (inzake energie met uitzondering van
producenten en leveranciers);
de in het huidige decreet opgenomen beperkingen op de doelstellingen worden
versoepeld;
de provincies treden terug uit de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
Intergemeentelijke samenwerking betekent in essentie de samenwerking tussen
gemeenten voor de gemeenschappelijke behartiging van doelstellingen van gemeentelijk
belang. De decreetgever van 2001 zag nog een rol voor het provinciaal bestuursniveau in
de intergemeentelijke samenwerking. Hij stelde vast dat provincies (samen) tot maximaal
20% van het maatschappelijk kapitaal van een dienstverlenend of opdrachthoudend
samenwerkingsverband konden aanhouden. Later, door het decreet van 30 april 2009 tot
wijziging van het provinciedecreet en het decreet intergemeentelijke samenwerking, is dit
maximum provinciaal aandeel nog verhoogd tot 30%.
Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 voorzag dat het provinciaal bestuursniveau verder
wordt afgeslankt. De uittreding van de provincies uit het maatschappelijk kapitaal, en uit
de gehele werking van de intergemeentelijke samenwerking met rechtspersoonlijkheid
maakte deel uit van het project ‘afslanking van de provincies’.
Provincies kunnen sinds dit decreet van 13 mei 2016 niet meer deelnemen in nieuwe
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid. Bestaande
projectverenigingen, dienstverlenende verenigingen en opdrachthoudende verenigingen
waarin één of meer provincies deelnemen, en waarin deze deelneming niet op een specifieke
wijze geregeld is door andere wettelijke of decretale bepalingen, passen hun statuten
in die zin aan dat de provincies uiterlijk op 31 december 2018 uittreden. De provinciale
aandelen worden tegen de door de partijen overeengekomen waarde overgenomen.
Decreet van 3 juni 2016 tot wijziging van het gemeentedecreet van 15 juli 2005,
het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19 december 2008
betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BS
28 juni 2016)
Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 bevatte een engagement om, in een paritair
samengestelde commissie (Vlaanderen/lokale besturen), na te gaan op welke terreinen de
autonomie van de lokale besturen met betrekking tot hun interne organisatie kon verhoogd
worden. Deze zogenaamde ‘paritaire commissie decentralisatie’ kreeg de opdracht om de
beleidsruimte van het lokale niveau te vergroten. Deze commissie werd eind 2014 opgericht
en legde midden 2015 een eindrapport neer.
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Het uitwerken van concrete voorstellen gebeurde in de schoot van 7 inhoudelijke
werkgroepen. De werkgroep organieke regelgeving behandelde de versoepeling van het
Vlaamse regelgevend kader inzake personeels- en organisatiebeleid. De voorstellen van
deze werkgroep lagen aan de basis van de wijzigingen die het decreet van 3 juni 2016 heeft
doorgevoerd in het provinciedecreet, het gemeentedecreet en het decreet betreffende de
organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
Twee krachtlijnen liepen als een rode draad doorheen de wijzigingen. Vooreerst: de
besturen kregen meer ruimte voor zelforganisatie. Er kwamen meer mogelijkheden voor
interne delegatie van de bevoegdheden. Meer bevoegdheden van de provincieraad werden
delegeerbaar naar de deputatie. Namelijk: de vaststelling van de rechtspositieregeling; de
vaststelling van het organogram; de invulling van het begrip dagelijks personeelsbeheer;
dadingen met personeelsleden met betrekking tot de gevolgen van het beëindigen van
hun dienstverband. Deze delegaties zijn facultatief. De provincieraad beslist om al dan
niet te delegeren. Delegaties worden bij reglement vastgesteld. Ze kunnen ook partieel
zijn. De provincieraad kan voorwaarden verbinden aan de delegatie en kan de delegatie
op elk moment weer intrekken. De vaststelling van het organogram kan de deputatie
verder delegeren naar de provinciegriffier. Het decreet verschoof de bevoegdheid voor de
aanstelling, het ontslag en de tucht van leden van het managementteam van de raad naar
de deputatie.
Ten tweede: de besturen kregen meer vrijheidsgraden inzake personeelsbeleid en
personeelsbeheer. Er werd een vrije keuze ingesteld voor de aanstelling van personeel in
statutair of in contractueel dienstverband. De notie personeelsformatie werd opgeheven
(vanaf een datum te bepalen door de Vlaamse regering); het is de bedoeling dat de besturen
zelf het instrument bepalen waarmee ze hun personeelsbeheer vormgeven, opvolgen en
financieel beheren. De personeelsevaluatie werd gedereguleerd; elk personeelslid heeft
recht op opvolging en feedback, maar de besturen bepalen zelf hoe dit vorm krijgt. De
provincie bepaalt zelf welke opvolgingsinstrumenten gebruikt worden (dat kan nog altijd
een evaluatiesysteem zijn, maar ook allerhande vormen van functioneringsgesprekken,
opvolgingsgesprekken of permanente coaching zijn mogelijk). Om een personeelslid
te kunnen ontslaan wegens beroepsongeschiktheid blijft een formele evaluatie echter
nodig. De mogelijkheden voor bestuurlijke samenwerking voor personeelsselectie en
wervingsreserves werden uitgebreid. Er kwamen ruimere mogelijkheden om statutair
personeel ter beschikking te stellen; dit kan niet enkel naar de eigen agentschappen maar
ook naar andere overheden en naar vzw’s. Tenslotte: het aantal zaken van de rechtspositieregeling waarvoor de Vlaamse regering minimale voorwaarden moet vaststellen in een
uitvoeringsbesluit, werd significant ingeperkt.
Decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde
financiering van de provincies (BS 13 december 2016)
Het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde
financiering van de provincies, bepaalde het juridisch kader voor de afslanking van de
provincies.
Tijdens de Vlaamse bestuursperiode 2009-2014 had het project ‘Interne staatshervorming’
reeds een einde gesteld aan de algemene open taakstelling van de provincies. Sinds 1
januari 2014 hadden de provincies voor de persoonsgebonden en culturele materies (dit zijn
de gemeenschapsbevoegdheden uit de bijzondere wet tot hervorming van de instellingen)
nog slechts een gesloten taakstelling. De provincies kregen in die persoonsgebonden en
culturele materies een lijst met decretale opdrachten. In bestuursakkoorden werden de
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modaliteiten voor het uitoefenen van die decretale opdrachten meer concreet omschreven.
Deze gesloten taakstelling in de beleidssectoren cultuur, jeugd, welzijn, sport en gelijke
kansen, was geen lang leven beschoren. Een verdere afslanking van de provincies werd
opgenomen in het regeerakkoord van de Vlaamse regering 2014-2019. De provincies
zouden enkel nog grondgebonden bevoegdheden uitoefenen. De sectorale decreten
met de gesloten taakstelling voor de provincies in de persoonsgebonden en culturele
aangelegenheden zouden opgeheven worden en de bevoegdheden overgeheveld
naar het Vlaamse of gemeentelijke niveau. In de beleidsnota ‘Binnenlands bestuur en
stedenbeleid 2014-2019’ luidde het dat de minister aansluitend op het beleid van de
Vlaamse regering tot decentralisatie, een maximale overdracht naar de gemeenten wilde
realiseren. Volgens diezelfde beleidsnota was het de bedoeling om de afslanking van de
provincies te realiseren tegen 1 januari 2017. Het regeerakkoord bevatte ook de intentie
om de mogelijkheid te ontnemen aan de provincies om opcentiemen te heffen op de
onroerende voorheffing. In steden met meer den 200.000 inwoners (lees: Antwerpen en
Gent) zouden de provincies helemaal geen bovenlokale taken meer uitoefenen en zouden
ze evenmin nog gebiedsgerichte initiatieven mogen nemen.
De Vlaamse regering stelde haar aanvankelijke plannen uit het regeerakkoord nadien
op enkele punten bij. De hoofddoelstelling bleef na drie voorontwerpen van decreet
(17 juli 2015, 13 november 2015 en 9 juni 2016) nog steeds overeind in het definitieve
ontwerp van decreet (26 juli 2016), namelijk dat de provincies enkel nog grondgebonden
bevoegdheden zouden uitoefenen. De Raad van State vond in zijn advies van 18 december
2015 dat deze vermindering van provinciale bevoegdheden niet ongrondwettelijk was.
De Raad van State verwoordde het als volgt: “De beperking op de bevoegdheid van de
provincies (…) zou enkel strijdig zijn met de voormelde grondwetsbepalingen waarbij de
bevoegdheid van de provincies wordt gewaarborgd voor alles wat van provinciaal belang
is, wanneer ze kennelijk onevenredig is. Zulks zou bijvoorbeeld het geval zijn indien die
bevoegdheidsbeperking ertoe zou leiden dat aan de provincies het geheel of de essentie
van hun bevoegdheden wordt ontzegd, of indien de beperking van de bevoegdheid niet
zou kunnen worden verantwoord door het gegeven dat die beter zou worden uitgeoefend
op een ander bevoegdheidsniveau”. De Raad van State achtte het daarentegen wel
onredelijk dat de provincies op het grondgebied van de steden Antwerpen en Gent de
provinciale belangen alleen zouden kunnen uitoefenen met uitdrukkelijke toestemming
van de gemeentebesturen. Het provincievrij maken van de steden Antwerpen en Gent
werd daarom geschrapt uit het voorontwerp. Bij de definitieve goedkeuring van het
ontwerp van decreet, voegde de Vlaamse regering een lijst met een inventaris van de
persoonsgebonden taken van de provincies. Telkens werd ook bepaald welke overheid
(namelijk de Vlaamse of de lokale overheid) deze taken zou overnemen. De datum
van inwerkingtreding van de afslanking moest verdaagd worden tot 1 januari 2018.
Uit dit document blijkt dat alle bevoegdheden en taken, met uitzondering van enkele
instellingen, naar de Vlaamse overheid werden overgeheveld. De afslanking van de
provincies is dus veeleer een operatie van centralisatie geworden dan van decentralisatie.
Wat de financiering betreft, werden de provinciale opcentiemen geplafonneerd voor vijf
aanslagjaren.
Het ontwerp van decreet werd niet meer geamendeerd tijdens de parlementaire
behandeling.
Wat de bevoegdheden betreft, voerde het decreet van 18 november 2016 de volgende
wijziging door aan artikel 2 §3 van het provinciedecreet: “Voor de aangelegenheden,
vermeld in artikel 4 en 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming
Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

_
61

der instellingen, oefenen de provincies geen bevoegdheden en taken uit”. Artikel 4 van
de bijzondere wet heeft betrekking op de culturele aangelegenheden, artikel 5 op de
persoonsgebonden aangelegenheden.
Het personeel dat werd ingezet voor de overgedragen bevoegdheden en taken werd mee
overgedragen naar ofwel de stad of gemeente, ofwel de Vlaamse overheid. Het decreet van
18 november 2016 garandeerde aan de overgedragen personeelsleden een aantal rechten:
1° het behoud van de hoedanigheid; 2° het behoud van de graad of het verkrijgen van een
gelijkwaardige graad; 3° het behoud van de administratieve en geldelijke anciënniteit;
4° het behoud van het salaris op de datum van de overdracht of het verkrijgen van een
gelijkwaardige salarisschaal; 5° het behoud van de functionele loopbaan; 6° het behoud van
de toelagen en vergoedingen waarop het personeelslid op de datum van de overdracht op
reglementaire basis recht heeft, als de voorwaarden van toekenning blijven bestaan en als
aan die voorwaarden blijft voldaan.
De onroerende en roerende goederen van de provincie, werden enkel mee overgedragen
naar de Vlaamse overheid of de gemeenten, als ze onmisbaar zijn voor de uitoefening van
de overgedragen bevoegdheden en taken. Deze overdracht gebeurde zonder schadeloosstelling. Ook de rechten en verplichtingen die verband houden met de persoonsgebonden
en culturele aangelegenheden, werden mee overgedragen.
In tal van sectorale decreten met betrekking tot de persoonsgebonden en culturele
aangelegenheden, werden de verwijzingen naar provinciale taken of bevoegdheden
geschrapt.
Wat de financiering betreft, werd de Vlaamse basisheffing verhoogd van 2,5% naar 3,97%.
Het verlaagd tarief van 1,6% werd verhoogd naar 2,54%. Deze verhoging komt overeen
met de waarde van de financiële middelen die alle provincies samen ingezet hebben op
de overgedragen bevoegdheden. De opcentiemen op de onroerende voorheffing die
de provincies heffen, werden verminderd om rekening te houden met de verminderde
financieringsbehoefte door de overheveling van bevoegdheden. Deze verminderde
opcentiemen werden geplafonneerd gedurende vijf aanslagjaren. Voor de provincie
West-Vlaanderen bedraagt het opgelegde plafond 186,22 opcentiemen. Ook de steden
en gemeenten werden verplicht om hun aantal opcentiemen te verminderen zodat ze
hetzelfde bedrag aan opbrengsten zouden ontvangen zoals zonder de verhoging van de
Vlaamse basisheffing.
Het decreet trad in werking op 1 januari 2018, terwijl de fiscale bepalingen in werking traden
met ingang van het aanslagjaar 2018.
Bijzonder decreet van 30 juni 2017 houdende wijziging van het provinciedecreet van 9
december 2005 en van het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011 (BS 12 juli
2017) en Decreet van 30 juni 2017 houdende wijziging van het provinciedecreet van
9 december 2005, het lokaal en provinciaal kiesdecreet van 8 juli 2011, het digitaal
kiesdecreet van 25 mei 2012 en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en
de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (BS 14 augustus 2017)
Het bijzonder decreet en het decreet legden de juridische basis voor de organisatie van de
lokale en provinciale verkiezingen op 14 oktober 2018. Er werd rekening gehouden met de
evaluatie van de verkiezingen van 2012. Het decreet bevat een aantal vereenvoudigingen
zoals de afschaffing van het kantonhoofdbureau.
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Overeenkomstig het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 werd het aantal provinciale
mandatarissen gereduceerd. Het decreet verminderde het aantal gedeputeerden van zes
tot vier. Het bijzonder decreet halveerde het aantal provincieraadsleden. West-Vlaanderen
telt daardoor nog 36 raadsleden in plaats van 72.
Het decreet verminderde ook het aantal provincieraadsdistricten. De provincie
West-Vlaanderen telt nog slechts drie kiesdistricten:
het provinciedistrict Brugge, dat bestaat uit 10 gemeenten, namelijk Brugge
(hoofdplaats), Beernem, Blankenberge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp,
Torhout, Zedelgem en Zuienkerke;
het provinciedistrict Ieper-Oostende-Diksmuide, dat bestaat uit 25 gemeenten,
namelijk Oostende (hoofdplaats), Alveringem, Bredene, De Haan, De Panne,
Diksmuide, Gistel, Heuvelland, Houthulst, Ichtegem, Ieper, Koekelare, Koksijde,
Kortemark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Middelkerke, Nieuwpoort,
Oudenburg, Poperinge, Veurne, Vleteren, Wervik en Zonnebeke;
het provinciedistrict Kortrijk-Roeselare-Tielt, dat bestaat uit 29 gemeenten, namelijk
Kortrijk (hoofdplaats), Anzegem, Ardooie, Avelgem, Deerlijk, Dentergem, Harelbeke,
Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Lichtervelde, Menen,
Meulebeke, Moorslede, Pittem, Oostrozebeke, Roeselare, Ruiselede, Spiere-Helkijn,
Staden, Tielt, Waregem, Wevelgem, Wielsbeke, Wingene en Zwevegem.
Met toepassing van artikel 260 van het provinciedecreet werd hierover een advies
gevraagd aan de provincieraden. De provincieraad van West-Vlaanderen verleende op
26 januari 2017 een ongunstig advies over de voorgestelde wijzigingen van de grenzen
van de provinciedistricten en een gunstig advies over het afschaffen van de kieskantons.
De provincieraad stelde een indeling in vijf kiesdistricten voor. Met dit advies is geen
rekening gehouden.

2.3. Nabeschouwing
Terugblik op de wijzigingen in de organieke wetgeving op de provincies
De federale wetgever heeft de provinciewet op het einde van de 20ste eeuw grondig
gemoderniseerd. Het is vandaag zelfs moeilijk te begrijpen dat het bijna 150 jaar moest
duren vooraleer de provincieraad maandelijks kon vergaderen zoals een gemeenteraad
(wet van 6 januari 1984). Het was wachten tot 1987 tot de deputatie verantwoordelijk
werd voor het voorafgaandelijk onderzoek van de zaken van provinciaal belang en voor
de uitvoering van de eigen beslissingen en van deze van de provincieraad; pas sindsdien
kreeg de deputatie ook gezag over het provinciepersoneel (wet van 6 juli 1987 tot
wijziging van sommige bepalingen van de provinciewet). De wet van 25 juni 1997 ging
door op dat elan. De rol van de provincieraad werd nog meer versterkt, onder meer via
het vraagrecht. De provinciegouverneur bleef voorzitter van de deputatie maar voortaan
zonder stemrecht. Ere wie ere toekomt: het is de federale wetgever die er in de laatste
decennia van de 20ste eeuw voor heeft gezorgd dat de verkozen bestuursorganen van de
provincies eindelijk versterkt werden in hun democratische rol.
De verhoudingen tussen provincieraad, deputatie en provinciegouverneur zijn niet meer
ingrijpend gewijzigd sinds Vlaanderen bevoegd werd voor de organieke wetgeving op
de provincies. De sturende en controlerende rol van de provincieraad is weliswaar nog
iets meer versterkt. En de deputatie is bevoegd geworden voor de voorbereiding van
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al haar beslissingen, ook deze van medebewind. De belangrijkste innovaties van het
Vlaamse provinciedecreet, liggen echter op een ander vlak, namelijk op het vlak van
het invoeren van het Nieuw Publiek Management (NPM) bij de provinciale besturen.
In de jaren 1980 groeide internationaal de kritiek op de gebrekkige werking van de
overheidsorganisaties. Overheden waren bureaucratisch, te weinig transparant en
onvoldoende klantgericht. Effectiviteit en efficiëntie waren ondermaats. De legitimiteit
van de overheden kwam onder druk te staan. Het ’Oude Openbare Bestuur‘ (Old Public
Administration) had afgedaan. Onder de verzamelnaam ’Nieuw Publiek Management‘
(New Public Management) formuleerde de academische wereld allerhande voorstellen
om het management van publieke organisaties te verbeteren. De centrale gedachte was
dat de publieke organisaties meer gebruik moesten maken van managementinstrumenten
en technieken uit de privésector in functie van een grotere performantie.
De hiernavolgende vernieuwingen van het provinciedecreet passen in dit kader:
A.

De strategische meerjarenplanning, het budget, de jaarrekening, het interne
controlesysteem, rapporteringen door de deputatie, de provinciegriffier en de
financieel beheerder.
De beleidscyclus wordt afgestemd op de financiële cyclus en op de contractcyclus
van de beheers- en samenwerkingsovereenkomsten met de verzelfstandigde
agentschappen. Er is een coherente samenhang tussen de planning (doelstellingen
formuleren, sturen, het streven naar meer performantie) en het op poten zetten
van een systeem voor het beheersen van de overheidsorganisatie, en de controle
van wat gerealiseerd wordt (interne controlesysteem, prestatiemeetsystemen,
indicatoren). Er zijn instrumenten om daarover te communiceren (transparantie) en
verantwoording af te leggen.

B.

Meer professionalisme en meer responsabilisering van het overheidspersoneel.
Er wordt een afsprakennota afgesloten tussen de deputatie, de provinciegriffier en
het managementteam. Er zijn mogelijkheden tot delegatie van de provincieraad naar
de deputatie en van de deputatie naar de administratie.

C.

Meer marktwerking en competitie via verzelfstandiging van taken in aparte entiteiten;
meer publiek-private samenwerking.
Voor de uitvoering van taken van provinciaal belang, wordt een ruim gamma aan
mogelijkheden tot verzelfstandiging aangeboden. Van budgethouderschap en
intern verzelfstandigde agentschappen, via autonome provinciebedrijven tot extern
verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm. Provincies kunnen ook
rechtspersonen oprichten, erin deelnemen of zich erin laten vertegenwoordigen
zonder dat deze rechtspersonen belast worden met de verwezenlijking van
welbepaalde taken van provinciaal belang.

D.

Meer mogelijkheden voor burgerparticipatie en inspraak.
Titel VI van het provinciedecreet is volledig gewijd aan de participatie van de burger
en bevat bepalingen over klachtenbehandeling, inspraak, voorstellen van burgers,
verzoekschriften aan de bestuursorganen en de provinciale volksraadpleging.

Het belang van deze vernieuwingen die door het provinciedecreet werden ingevoerd is
niet te onderschatten. Provincies beschikken over een goede organieke wetgeving die
alle kansen biedt op het vlak van democratie, dienstverlening en management. Is er
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dan helemaal geen kritiek te horen? Toch wel. Niet alle innovaties werden een succes.
Zo is het aantal voorstellen of verzoekschriften van burgers bijvoorbeeld op één hand te
tellen. Er is zeker ook sprake van een Vlaamse regeldrift. Het Belgisch Staatsblad telde in
2013 méér dan 100.000 pagina’s hetzij vijf keer meer dan in 1989 en dubbel zoveel als in
1999. Het aandeel van Vlaanderen groeit jaar na jaar en bereikt intussen ongeveer dertig
procent. De organieke reglementering voor de provincies en lokale besturen ontsnapt niet
aan die trend. Het provinciedecreet is veel omvangrijker dan de vroegere provinciewet.
En het aantal wijzigingen aan het provinciedecreet is hallucinant: sinds 2005 tellen we
in alle wijzigingsdecreten samen al meer dan 275 artikels met wijzigingen, toevoegingen
of opheffingen van bepalingen van het provinciedecreet. Er is te weinig legistieke
rust. Ondanks die regelmatige wijzigingen, plant de decreetgever soms jaren vooruit.
Verschillende bepalingen treden slechts ver in de toekomst in werking. Met als gevolg dat
sommige bepalingen al weer gewijzigd worden nog voor ze ooit in werking zijn getreden.
Zelfs voor een ervaren provinciale praktijkjurist is het vaak twee keer nadenken om te
weten welke regeling op dit moment precies van toepassing is.
De Vlaamse overheid waakt nauwgezet over de congruentie tussen het gemeentedecreet,
het provinciedecreet en het OCMW-decreet. Op zich is dit een goede zaak. Het verhoogt
de transparantie van de organieke regelgeving. Als de reglementering gelijkaardig is,
spoort ook de rechtsleer en de rechtspraak gelijk wat de toepassing en interpretatie van
die reglementering betreft. Maar deze onderlinge afstemming gebeurt bijna dwangmatig.
De Hoge Raad voor Binnenlands Bestuur betreurde dit reeds bij de totstandkoming
van het provinciedecreet (advies 3-2005 van 1 juli 2005 over het voorontwerp van
provinciedecreet). Eerst werd het gemeentedecreet geschreven. Sommige artikelen van
het provinciedecreet konden toen niet aangepast worden met als argument dat ‘het nu
eenmaal zo in het gemeentedecreet staat’. Het provinciedecreet mag niet zomaar een
doorslagje zijn van het gemeentedecreet. Afwijkingen moeten mogelijk blijven indien zij
functioneel zijn.
Vooruitblik op de toekomst na de zesde staatshervorming
Welke impact heeft de zesde staatshervorming op de provincies? Tot 2013 garandeerde
de Belgische Grondwet het bestaan van de provincies zowel in een territoriale betekenis
als in een institutionele betekenis. Territoriaal zijn de provincies een indeling van het
grondgebied van het Vlaamse en van het Waalse Gewest. Institutioneel zijn de provincies
territoriaal gedecentraliseerde besturen die bevoegd zijn om de uitsluitend provinciale
belangen te regelen. Een belangrijk tegengewicht voor deze provinciale autonomie, is het
bestuurlijk toezicht.
De herziening van artikel 195 van de Grondwet, afgekondigd op 29 maart 2012 en
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012, heeft het pad geëffend om het
mogelijk te maken dat het in de Grondwet gebruikte woord ‘provincie’ beperkt kan worden
tot zijn louter territoriale betekenis, los van elke institutionele betekenis. De Senaat en de
Kamer van Volksvertegenwoordigers hebben in november en december 2013 gestemd
over de ontwerpen tot herziening van de Grondwet, de ontwerpen van bijzondere wet
en de wetsontwerpen met betrekking tot de zesde staatshervorming. De wijzigingen
van de grondwet, in het bijzonder de gewijzigde artikelen 5, 11bis, 41, 162 en 170, maken
het mogelijk dat het Vlaamse Gewest kan beslissen om de provinciale instellingen te
behouden, te hervormen of op te heffen en in voorkomend geval eventueel te vervangen
door bovengemeentelijke besturen. Gelet op het ingrijpend karakter van de eventuele
afschaffing van de provincies en, in voorkomend geval, de eventuele vervanging ervan
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door bovengemeentelijke besturen, is het noodzakelijk dat het Vlaams Parlement deze
beslissing(en) neemt met een twee derde meerderheid op voorwaarde dat er een
meerderheid van de parlementsleden aanwezig is.
De Vlaamse regering heeft in september 2013 een Groenboek Zesde Staatshervorming
ingediend bij het Vlaams parlement. Alle bevoegdheden inzake de provincies werden
overgeheveld naar de Gewesten met uitzondering van de huidige specifieke bepalingen in
de pacificatiewet van 9 augustus 1988 en van de bepalingen ten aanzien van de functie van
de gouverneurs. Het Groenboek zette nog geen beleidslijnen uit maar beschreef als volgt
de drie opties waartussen gekozen kon worden:
-

“Optie 1 (Nuloptie)
De federale beleidsvisie en de federale beleidsinstrumenten worden ongewijzigd
overgenomen. Dit betekent dat het provinciaal belang niet langer gewaarborgd zal
worden door de Grondwet maar dat de provinciale instellingen blijven functioneren
weliswaar met de gesloten taakstelling, die het resultaat is van de interne
staatshervorming.

-

Optie 2 (Vervanging door bovengemeentelijke besturen)
Het Vlaamse Gewest maakt gebruik van de mogelijkheid geboden door de herziening
van artikel 41 GW door de provinciale instellingen af te schaffen en ze te vervangen
door bovengemeentelijke besturen.

-

Optie 3 (Afschaffing provinciale instellingen zonder meer)
De provincies worden louter territoriale gebiedsomschrijvingen en worden als
bestuursniveau afgeschaft. In deze optie worden de provincieraden en deputaties
opgeheven. De consequentie hiervan is het wegvallen van het provinciaal beleid,
dat in vele gevallen gericht is op ondersteuning van de lokale en andere overheden,
streekgericht is of aanvullend is op het sectoraal beleid van de Vlaamse overheid.
Verder betekent dit dat alle provinciale verzelfstandigde agentschappen opgeheven
worden en het provinciaal onderwijs zijn inrichtende macht verliest. De door de
provincies ingerichte politie-, brandweer-, en ambulanciersopleidingen dienen door
een ander bestuursniveau overgenomen te worden. Deze veiligheidsopleidingen
worden door de federale overheid erkend. De Vlaamse bestuurlijke organisatie zal
enkel nog bestaan uit het gemeentelijke en het Vlaamse niveau”.

Het regeerakkoord van de Vlaamse regering na de verkiezingen van 25 mei 2014 koos
voor optie 1, maar dan niet in de vorm van een nuloptie, maar met een verdere afslanking
van de provincies. Vanaf 1 januari 2014 behielden de provincies enkel nog hun open
taakstelling voor de grondgebonden bevoegdheden. Voor de persoonsgebonden en
culturele bevoegdheden bleef op dat ogenblik enkel nog een gesloten taakstelling over.
Door de verdere afslanking van de provincies wordt met ingang van 1 januari 2018 aan die
gesloten taakstelling - amper vier jaar nadat ze is ingevoerd – definitief een einde gesteld.
Provincies behouden enkel nog grondgebonden bevoegdheden. Het voornaamste
motief voor deze verdere afslanking is dat de Vlaamse overheid (en de grote steden) de
beleidsconcurrentie in de Vlaamse bestuurlijk ruimte willen inperken. In de memorie van
toelichting bij het afslankingsdecreet verklaart de Vlaamse regering dat het aangewezen
is dat de bevoegdheden in de grondgebonden materies (bijvoorbeeld ruimtelijke
ordening, leefmilieu, economie) worden uitgeoefend door een bovenlokaal bestuur,
aangezien in deze materies vaak sprake is van belangentegenstellingen en een nood aan
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belangenafweging, zowel tussen sectoren als tussen gemeenten, op een bovenlokaal
niveau. Van de Vlaamse overheid mag verwacht worden dat dit toekomstperspectief
gerespecteerd wordt; voor de provincies is de opdracht om deze rol als bovenlokaal
bestuur blijvend op te nemen en aan te tonen dat de provinciale schaal voor die taken een
effectieve en efficiënte schaal is.

Over de volgende wet- en decreetswijzigingen werd in dit hoofdstuk geen commentaar
opgenomen:
Decreet van 13 april 1999 tot wijziging van het decreet van 22 februari 1995 tot
regeling van het administratief toezicht op de provincies in het Vlaamse Gewest (BS
30 juni 1999): versoepeling administratief toezicht inzake overheidsopdrachten en
verwervingen of vervreemdingen van onroerende goederen;
Wet van 19 april 1999 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Veldwetboek,
de provinciewet, de nieuwe gemeentewet, de wet op het politieambt, de wet van 10
april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de
interne bewakingsdiensten, de wet op de riviervisserij, de jachtwet en de wet van 7
december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op
twee niveaus (BS 13 mei 1999): enkele tekstuele correcties;
Decreet van 18 mei 1999 houdende wijziging van het decreet van 22 februari 1995
houdende regeling van het administratief toezicht op de provincies in het Vlaamse
Gewest (BS 30 juni 1999): beroepsprocedure bij ontslag provinciepersoneelslid na
twee ongunstige evaluaties;
Wet van 22 december 1999 tot wijziging van artikel 105 van de provinciewet en tot
opheffing van artikel 6 van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de provinciewet
en van de nieuwe Gemeentewet (BS 8 februari 2000): correctie in de nummering van
artikels;
Koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering van de wet van 26 juni
2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op
aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet die ressorteren onder
het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BS 30 augustus 2000): omzetting frank naar
euro;
Decreet van 8 mei 2002 houdende wijziging van verschillende bepalingen betreffende
de haard- en standplaatstoelage en het vakantiegeld van het gemeente- en
provinciepersoneel: invoeging artikel 71bis provinciewet (BS 18 juni 2002;
Wet van 21 juni 2002 betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele
levensbeschouwelijke gemeenschappen van België, de afgevaardigden en de
instellingen belast met het beheer van de materiële en financiële belangen van de
erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen (BS 22 oktober
2002): aanvulling artikel 69 provinciewet wat betreft verplichte uitgaven;
Decreet van 20 juni 2008 houdende wijziging van het Provinciedecreet wat betreft de
bevoegdheid van een provinciaal beslissingsorgaan om in rechte op te treden (BS 23
juli 2008): wijziging bevoegdheid provincieraad en deputatie;
Decreet van 30 april 2009 houdende diverse wijzigingen van de wet van 19 oktober 1921
tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de Gemeentekieswet gecoördineerd
op 4 augustus 1932, het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 en het Provinciedecreet
van 9 december 2005 wat de regeling van de procedure inzake verkiezingsbezwaren
betreft (BS 22 mei 2009): bijkomend geval van verhindering voor een raadslid.
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-

-

Decreet van 10 december 2010 houdende aanstelling van erkende landmeters door
provincies, gemeenten en OCMW’s voor het opmaken van schattingsverslagen
in het kader van onroerende verrichtingen die worden gesteld door de provincies,
gemeenten en OCMW’s (BS 21 december 2010): invoegen artikel 185bis tot en met
185quater in het provinciedecreet;
Bijzonder decreet van 13 juli 2012 houdende regeling van de bestuurlijke organisatie
en werking van twee fusiescholen (BS 14 september 2012): met betrekking tot
fusiescholen in de provincies Antwerpen en Limburg.
Wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de
aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (BS 31 januari 2014): wijziging
artikel 5 provinciewet;
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Wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (BS 14 mei
2014): opheffing artikel 69, 2° provinciewet;
Wet van 4 mei 2016 houdende internering en diverse bepalingen inzake Justitie (BS 13
mei 2016): opheffing art. 64 provinciewet.

Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

_
69

2
DEEL 2
SAMENSTELLING
VAN DE PROVINCIERAAD
VAN WEST-VLAANDEREN

Uitslagen van de
provincieraadsverkiezingen
en samenstelling van de
provincieraad, de deputatie
en het bureau
_

hoofdstuk

3

3

Uitslagen van de provincieraadsverkiezingen
en samenstelling van de provincieraad,
de deputatie en het bureau
We behandelen in dit hoofdstuk drie legislaturen, met name de legislatuur 2000-2006,
2006-2012 en 2012-2018. Voor elke legislatuur bespreken we achtereenvolgens de start
van de legislatuur (zetelverdeling, samenstelling van raad, bureau en deputatie) en de
wijzigingen gedurende de legislatuur.

3.1. Legislatuur 2000 – 2006
3.1.1.

Start van de legislatuur

3.1.1.1.

Uitslag van de provincieraadsverkiezingen
van 8 oktober 2000

Voor de vernieuwing van de provincieraad voor de legislatuur 2000–2006 vonden de
verkiezingen plaats op zondag 8 oktober 2000.
De provinciale kiescampagne werd, in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse
Provincies (VVP) gevoerd onder het motto ‘De provincie doet verdacht veel voor u’.
Tijdens deze provincieraadsverkiezingen
kon in het kanton Veurne – voor de eerste
keer in West-Vlaanderen - elektronisch
worden gestemd.
Hierbij werd evenwel een onregelmatigheid vastgesteld. De lijst van het Vlaams
Blok kon niet aangestipt worden op het
computerscherm, zodat er geen stem kon
worden uitgebracht op deze partij.
Overeenkomstig de provinciekieswet
diende de provincieraad zich uit te
spreken over de geldigheid van de
provincieraadsverkiezingen, onderzocht
ze de geloofsbrieven van de raadsleden
en opvolgers en diende ze de geschillen te
beslechten die hieromtrent rezen.
Gezien de vastgestelde onregelmatigheid
in het kanton Veurne verklaarde de
provincieraad op 20 oktober 2000 de
verkiezingen in het kiesdistrict Veurne
(kantons Veurne en Nieuwpoort) nietig.
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Hierdoor dienden de kiezers van dat kiesdistrict op zondag 3 december 2000 opnieuw vier
provincieraadsleden te kiezen.
Na de herverkiezing bleef de zetelverdeling in het kiesdistrict dezelfde, maar gingen twee
van de vier zetels naar andere kandidaten (bij de CVP: Jan Verfaillie i.p.v. Guido Decorte;
bij de VLD: Roland Florizoone i.p.v. Robert Van Praet).
Door de nietigverklaring, gevolgd door de herverkiezing, kon pas op 15 december 2000
een nieuwe provincieraad worden samengesteld, die vervolgens een nieuwe voorzitter,
een nieuw bureau en een nieuwe bestendige deputatie verkozen.
Tussen 20 oktober en 15 december 2000 kon de onvolledig samengestelde provincieraad
niet rechtsgeldig vergaderen, waardoor ook de begrotingsbesprekingen niet meer in 2000
konden worden gevoerd.
Globale zetelverdeling
Na de verkiezingen van 8 oktober 2000 en de gedeeltelijke herverkiezing op 3 december
2000 was de globale zetelverdeling, per partij, als volgt:
Partij

Aantal zetels

CVP

33

VLD

20

SP

18

Vlaams Blok

5

AGALEV

4

VU-ID

4

Totaal

84

Zetelverdeling per kiesdistrict en partij
De zetelverdeling, per kiesdistrict en partij, zag er als volgt uit:
CVP

Kiesdistrict

VLD

SP

Vlaams
Blok

Partij

AGALEV

VU-ID

Totaal

Brugge

7

4

4

2

2

1

20

Oostende

2

3

4

1

0

1

11

Kortrijk

4

2

2

1

1

1

11

Menen

2

2

1

0

0

0

5

Harelbeke

2

0

1

1

1

0

5

Roeselare

3

1

1

0

0

0

5

Izegem

2

1

1

0

0

1

5

Ieper

3

1

2

0

0

0

6

Poperinge

1

1

0

0

0

0

2

Tielt

4

2

0

0

0

0

6

Diksmuide

2

1

1

0

0

0

4

Veurne

1

2

1

0

0

0

4

Totaal

33

20

18

5

4

4

84
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3.1.1.2. Samenstelling van de provincieraad
Raadsleden die hun mandaat verzaakten
De volgende kandidaat-raadsleden werden verkozen, maar deelden vóór de installatievergadering mee hun mandaat te verzaken.
Naam

Lijst

Plaats lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Bourgeois Geert

VU-ID

5

Izegem

3.596

Bril Louis

VLD

5

Roeselare

4.787

Chevalier Pierre

VLD

20

Brugge

9.525

Gardeyn-Debever Gisèle

CVP

6

Tielt

7.757

Landuyt Renaat

SP

20

Brugge

11.460

Maes Jacky

SP

10

Oostende

4.911

Van Nieuwkerke André

SP

19

Brugge

3.090

Vande Lanotte Johan

SP

11

Oostende

14.840

Vanhecke Frank

Vlaams Blok

20

Brugge

4.881

Willems Marina

SP

4

Oostende

2.720

Opvolgers van de raadsleden die hun mandaat verzaakten
De volgende opvolgers deelden mee het vrijgekomen mandaat te aanvaarden.

Naam

Lijst

Plaats
lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Opvolger van

Cardon Erik

SP

15

Brugge

3.037

A. Van Nieuwkerke

Corijn Raf

VLD

1

Roeselare

1.439

L. Bril

De Klerck Patrick

VLD

3

Brugge

2.069

P. Chevalier

D’Hulst Diane

SP

8

Oostende

1.491

M. Willems

Maes Maria

SP

2

Brugge

2.485

R. Landuyt

Masyn Luc

Vlaams
Blok

2

Brugge

1.291

F. Vanhecke

Pillaert Kristof

VU-ID

1

Izegem

1.608

G. Bourgeois

Ramoudt André

SP

3

Oostende

1.558

J. Maes

Warnez Peter

CVP

3

Tielt

4.170

G. Gardeyn-Debever

Willaert Berlinda

SP

2

Oostende

2.321

J. Vande Lanotte

De overige raadsleden deelden mee dat ze hun mandaat wensten te aanvaarden.
Samenstelling van de provincieraad per fractie
Elke partij verklaarde één fractie uit te maken en geen gebruik te maken van de wettelijke
mogelijkheid om één fractie te vormen met een andere partij.
Derhalve werd de provincieraad op de installatievergadering, per fractie, als volgt
samengesteld.
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De namen van de opvolgers (zie toelichting hierboven) worden cursief weergegeven.
CVP-fractie
Naam

Plaats lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Bossuyt Danny

4

Tielt

4.411

Couvreur Stijn

2

Roeselare

2.188

Crevits Hilde

4

Brugge

5.904

D’Udekem d’Acoz Henri

1

Poperinge

5.276

de Bethune Jean

1

Kortrijk

7.722

De Cuyper Bernard

19

Brugge

8.366

De fauw Dirk

2

Brugge

10.543

Debaere Yves

2

Menen

2.772

Debruyne André

1

Roeselare

5.895

Decleer Hilde

3

Brugge

7.064

Destoop-Dhondt Yolande

3

Harelbeke

5.358

Durnez Jan

1

Ieper

7.147

Kindt Gabriël

2

Izegem

4.517

Laloo Boudewijn

20

Brugge

5.059

Laridon Lies

1

Diksmuide

5.597

Leplae Rudolf

1

Menen

1.807

Maes Isabelle

3

Kortrijk

4.663

Malengier Willy

2

Ieper

2.827

Monballyu Jozef

2

Kortrijk

3.605

Naeyaert Gerard

1

Brugge

11.239

Pollentier Joseph

2

Oostende

3.356

Terryn Roger

1

Harelbeke

6.189

Titeca-Decraene Marleen

11

Kortrijk

4.645

Van Hecke-Masschelein Irene

4

Ieper

2.441

Vande Caveye Luc

6

Brugge

5.064

Vandenbulcke Pol

3

Roeselare

2.591

Vannieuwenhuyze Luc

1

Tielt

8.490

Vens Werner

1

Izegem

4.523

Verbeure Eric

2

Diksmuide

3.540

Verfaillie Jan

4

Veurne

5.482

Verkest Hendrik

2

Tielt

7.658

Veulemans Hilde

2

Oostende

5.600

Warnez Peter

3

Tielt

4.170
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VLD-fractie
Naam

Plaats lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Allijns Joseph

5

Menen

2.192

Berton Marcel

1

Menen

1.481

Boret Walter

1

Izegem

1.834

Callens Karlos

6

Tielt

4.636

Cools Roger

2

Brugge

2.474

Corijn Raf

1

Roeselare

1.439

Crop-Rimbaut Jacqueline

1

Tielt

2.277

De Klerck Patrick

3

Brugge

2.069

Dumarey Anthony

2

Oostende

4.287

Florizoone Roland

4

Veurne

3.561

Hiergens Pol

1

Kortrijk

2.293

Kerckhof Johan

11

Oostende

4.039

Lahaye-Battheu Sabien

1

Poperinge

2.490

Malysse Rita

1

Ieper

1.440

Masselis Hans

5

Kortrijk

2.800

Van der Hooft Kathleen

18

Brugge

3.136

Vanden Bussche Marc

1

Veurne

6.567

Vandecasteele Noël

1

Diksmuide

2.600

Vervaet-Smets Myriam

1

Brugge

4.722

Vyvey Jean

1

Oostende

3.757

SP-fractie
Naam

Plaats lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Bourdon Clifford

3

Brugge

3.345

Cardon Erik

15

Brugge

3.037

Casier Youro

2

Ieper

2.749

De Coene Philippe

11

Kortrijk

4.764

D’Hulst Diane

8

Oostende

1.491

De Keyser Eric

1

Diksmuide

2.469

Dupont Michel

1

Menen

2.438

Laurent Jean-Claude

1

Brugge

4.795

Maes Marianne

2

Brugge

2.485

Pertry Gunter

1

Ieper

3.117

Ramoudt André

3

Oostende

1.558

Roose Peter

1

Veurne

3.507
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Naam

Plaats lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Titeca Ronny

1

Kortrijk

2.333

Top Maurice

1

Harelbeke

2.744

Tulpin Eddy

1

Oostende

6.401

Van Gheluwe Patrick

1

Roeselare

3.591

Vandeputte Didier

1

Izegem

2.401

Willaert Berlinda

2

Oostende

2.321

Vlaams Blok-fractie
Naam

Plaats lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Dhondt Marleen

1

Oostende

2.256

Masyn Luc

2

Brugge

1.291

Ravyts Kurt

1

Brugge

2.485

Van Themsche Frieda

1

Harelbeke

986

Vandenbulcke Baldwin

1

Kortrijk

2.203

Naam

Plaats lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

De Gryse Livia (Godelieve)

2

Brugge

1.915

Lievyns Maureen

1

Kortrijk

1.427

Vanpaemel Marc

1

Brugge

1.394

Vervaeke Patrick

1

Harelbeke

356

AGALEV-fractie

VU-ID-fractie
Naam

Plaats lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Bogaert Jean-Marie

1

Brugge

2.411

Dornez Jaak

1

Kortrijk

931

Pillaert Kristof

1

Izegem

1.608

Vandaele Wilfried

1

Oostende

2.556

Provincieraadvoorzitter
De provincieraadsleden verkozen de heer Henri d’Udekem
d’Acoz opnieuw als voorzitter.

Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

_
77

Samenstelling van het bureau
Het bureau, dat de agenda van elke provincieraad opstelt en zorg draagt voor het
organisatorisch aspect van de raadsvergaderingen, werd als volgt samengesteld:
Naam

Fractie

Functie

D’Udekem d’Acoz Henri

CVP

Voorzitter

Laurent Jean-Claude

SP

Eerste ondervoorzitter

de Bethune Jean

CVP

Tweede ondervoorzitter

Vyvey Jean

VLD

Derde ondervoorzitter

Vens Werner

CVP

Eerste secretaris

Maes Marianne

SP

Tweede secretaris

Terryn Roger

CVP

Derde secretaris

Top Maurice

SP

Vierde secretaris

Debaere Yves

CVP

Quaestor

Boret Walter

VLD

Quaestor

Vande Caveye Luc

CVP

Lid

D’Hulst Diane

SP

Lid

Hiergens Pol

VLD

Lid

Ravyts Kurt

Vlaams Blok

Lid

Lievyns Maureen

AGALEV

Lid

Vandaele Wilfried

VU-ID

Lid

Fractievoorzitters
De verschillende fracties verkozen de hiernavolgende fractievoorzitters.
Naam

Fractie

Vande Caveye Luc

CVP

Laurent Jean-Claude

SP

Hiergens Pol

VLD

Ravyts Kurt

Vlaams Blok

Vanpaemel Marc

AGALEV

Bogaert Jean-Marie

VU-ID
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3.1.1.3. Samenstelling van de bestendige deputatie
Gedeputeerden
De bestendige deputatie bestond uit een coalitie van CVP (vier gedeputeerden) en SP
(twee gedeputeerden) en was als volgt samengesteld :
Naam

Fractie

Rang

Bevoegdheden

Durnez Jan

CVP

1ste

Bestuurlijke organisatie en
externe relaties
Milieu, natuur en landschappen

Van Gheluwe Patrick

SP

2de

Ruimtelijke ordening en mobiliteit
Toerisme en recreatie

Kindt Gabriël

CVP

3de

Land-en tuinbouw en waterbeleid
Personeel

De fauw Dirk

CVP

4de

Jeugd, huisvesting en welzijn
Infrastructuur en juridische
aangelegenheden

Pertry Gunter

SP

5de

Kunst en cultuur
Onderwijs

Titeca-Decraene Marleen

CVP

6de

Financiën en sport
Economie en KMO

V.l.n.r.: M. Titeca Decraene, P. Van Gheluwe, G. Kindt, P. Breyne, G. Pertry, J. Durnez, H. Ost en D. De fauw
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Provinciegouverneur
Tijdens deze legislatuur was Paul Breyne provinciegouverneur.
Hij zat in die hoedanigheid de bestendige deputatie voor.

Provinciegriffier
Tijdens deze legislatuur was Hilaire Ost provinciegriffier.
Hij fungeerde als secretaris van de bestendige deputatie.

3.1.2. Wijzigingen gedurende de legislatuur
3.1.2.1. Wijzigingen in de samenstelling van de provincieraad
Wijzigingen in 2001
Naam

Lijst

Plaats
op lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Opvolger van

Lacombe Jan

Vlaams
Blok

2

Oostende

941

Marleen D’hondt

Roets-Denolf
Georgine

CVP

5

Brugge

3127

Boudewijn Laloo

Decorte Guido

CVP

1

Veurne

4.527

Jan Verfaillie

Lijst

Plaats
op lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Opvolger van

Wijzigingen in 2002
Naam
Platteau Alfred

SP

2

Kortrijk

2.874

Ronny Titeca

Langeraet Bernard

VLD

2

Tielt

3.033

Karlos Callens

Naam

Lijst

Plaats
op lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Opvolger van

Lapeere
Marie-Thérèse

CVP

3

Izegem

2.759

Werner Vens

Wijzigingen in 2003

Na de federale verkiezingen van 18 mei 2003 waren er drie provincieraadsleden die,
omwille van de onverenigbaarheid van het ambt van provincieraadslid met dat van federaal
volksvertegenwoordiger, hun plaats moesten afstaan aan hun opvolger.
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Naam

Lijst

Plaats
op lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Opvolger van

Maertens Els

SP

6

Kortrijk

1.410

Philippe De Coene

Dekyvere - Verdru
Nancy

Vlaams
Blok

2

Harelbeke

481

Frieda Van Themsche

Leterme Marc

VLD

2

Poperinge

605

Sabien
Lahaye-Battheu

Naam

Lijst

Plaats
op lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Opvolger van

Deconinck Veerle

SP

2

Harelbeke

1.402

Maurice Top

Bonte Ronny
Onafhankelijk
raadslid

VLD

4

Brugge

1.334

Roger Cools

Van Parijs Walter

CVP

7

Brugge

4.438

Hilde Crevits

Naam

Lijst

Plaats
op lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Opvolger van

Vandermersch Piet

VLD

2

Roeselare

1.285

Raf Corijn

Naam

Lijst

Plaats
op lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Opvolger van

De Jonghe Carine

VLD

3

Oostende

3.424

Jean Vyvey

Van Praet Robert

VLD

2

Veurne

3.383

Marc Vanden Bussche

Wijzigingen in 2004

Wijzigingen in 2005

Wijzigingen in 2006

3.1.2.2. Wijziging in het voorzitterschap van de provincieraad
De heer Henri d’Udekem d’Acoz diende begin 2002 zijn ontslag in als voorzitter van de
provincieraad en als lid van het bureau.
Op de provincieraadzitting van 31 januari 2002 droeg de CD&V-fractie raadslid Jean de
Bethune voor als de kandidaat-opvolger.
De VU-ID-fractie, hierin gevolgd door de Vlaams Blok-fractie, stelde in dezelfde vergadering
voor om iemand uit de oppositie als voorzitter aan te stellen.
De AGALEV-fractie betreurde het dat er geen vrouwelijke voorzitter werd voorgesteld.
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De VLD-fractie stelde vervolgens raadslid Kathleen van der Hooft uit de
fractie voor als vrouwelijke tegenkandidaat uit de oppositie. De fractie
werd daarbij gesteund door de overige minderheidsfracties, VU-ID,
Vlaams Blok en AGALEV.
Na geheime stemming werd raadslid Jean de Bethune als nieuwe
provincieraadvoorzitter verkozen.

3.1.2.3. Wijzigingen in de samenstelling van het bureau
Wijziging in de provincieraad van 31 januari 2002
Naam

Fractie

Functie

de Bethune Jean

CD&V

Voorzitter

Laurent Jean-Claude

sp.a

Eerste ondervoorzitter

Vyvey Jean

VLD

Tweede ondervoorzitter

Vande Caveye Luc

CD&V

Derde ondervoorzitter

Vens Werner

CD&V

Eerste secretaris

Maes Marianne

sp.a

Tweede secretaris

Terryn Roger

CD&V

Derde secretaris

Top Maurice

sp.a

Vierde secretaris

Debaere Yves

CD&V

Quaestor

Boret Walter

VLD

Quaestor

D’Hulst Diane

sp.a

Lid

Hiergens Pol

VLD

Lid

Ravyts Kurt

Vlaams Blok

Lid

Lievyns Maureen

Agalev

Lid

Vandaele Wilfried

N-VA

Lid

Monballyu Jos

CD&V

Lid

Wijziging in de provincieraad van 19 december 2002
Naam

Fractie

Functie

de Bethune Jean

CD&V

Voorzitter

Laurent Jean-Claude

sp.a

Eerste ondervoorzitter

Corijn Raf

VLD

Tweede ondervoorzitter

Vande Caveye Luc

CD&V

Derde ondervoorzitter

Vens Werner

CD&V

Eerste secretaris

Maes Marianne

sp.a

Tweede secretaris

Terryn Roger

CD&V

Derde secretaris

Top Maurice

sp.a

Vierde secretaris
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Naam

Fractie

Functie

Debaere Yves

CD&V

Quaestor

Vervaet-Smets Myriam

VLD

Quaestor

D’Hulst Diane

sp.a

Lid

Berton Marcel

VLD

Lid

Ravyts Kurt

Vlaams Blok

Lid

Vanpaemel Marc

Agalev

Lid

Vandaele Wilfried

N-VA

Lid

Monballyu Jos

CD&V

Lid

Wijziging in de provincieraad van 27 februari 2003
Naam

Fractie

Functie

de Bethune Jean

CD&V

Voorzitter

Laurent Jean-Claude

sp.a

Eerste ondervoorzitter

Corijn Raf

VLD

Tweede ondervoorzitter

Vande Caveye Luc

CD&V

Derde ondervoorzitter

Maes Marianne

sp.a

Eerste secretaris

Terryn Roger

sp.a

Tweede secretaris

Top Maurice

sp.a

Derde secretaris

Monballyu Jos

CD&V

Vierde secretaris

Debaere Yves

CD&V

Quaestor

Vervaet-Smets Myriam

VLD

Quaestor

D’Hulst Diane

sp.a

Lid

Berton Marcel

VLD

Lid

Ravyts Kurt

Vlaams Blok

Lid

Vanpaemel Marc

Agalev

Lid

Vandaele Wilfried

N-VA

Lid

Roets-Denolf Georgine

CD&V

Lid

Naam

Fractie

Functie

de Bethune Jean

CD&V

Voorzitter

Laurent Jean-Claude

sp.a

Eerste ondervoorzitter

Wijziging in de provincieraad van 29 januari 2004

Corijn Raf

VLD

Tweede ondervoorzitter

Vande Caveye Luc

CD&V

Derde ondervoorzitter

Maes Marianne

sp.a

Eerste secretaris

Terryn Roger

sp.a

Tweede secretaris

Monballyu Jos

CD&V

Derde secretaris
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Naam

Fractie

Functie

Roose Peter

sp.a.

Vierde secretaris

Debaere Yves

CD&V

Quaestor

Vervaet-Smets Myriam

VLD

Quaestor

D’Hulst Diane

sp.a

Lid

Berton Marcel

VLD

Lid

Ravyts Kurt

Vlaams Blok

Lid

Vanpaemel Marc

Agalev

Lid

Vandaele Wilfried

N-VA

Lid

Roets-Denolf Georgine

CD&V

Lid

Naam

Fractie

Functie

Wijziging in de provincieraad van 23 december 2004

de Bethune Jean

CD&V

Voorzitter

Laurent Jean-Claude

sp.a

Eerste ondervoorzitter

Patrick De Klerck

VLD

Tweede ondervoorzitter

Vande Caveye Luc

CD&V

Derde ondervoorzitter

Maes Marianne

sp.a

Eerste secretaris

Terryn Roger

sp.a

Tweede secretaris

Monballyu Jos

CD&V

Derde secretaris

Roose Peter

sp.a.

Vierde secretaris

Debaere Yves

CD&V

Quaestor

Crop-Rimbaut Jacqueline

VLD

Quaestor

D’Hulst Diane

sp.a

Lid

Dumarey Anthony

VLD

Lid

Ravyts Kurt

Vlaams Blok

Lid

Vanpaemel Marc

Agalev

Lid

Vandaele Wilfried

N-VA

Lid

Roets-Denolf Georgine

CD&V

Lid
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3.1.2.4. Wijzigingen in de benamingen van de fracties
In de legislatuur 2000–2006 waren er op nationaal vlak nogal wat wijzigingen in de koers
van de politieke partijen, wat ook resulteerde in nieuwe benamingen.
Jaar van de wijziging

Naam fractie

Nieuwe naam fractie

2001

CVP

CD&V

2001

SP

sp.a

2002

VU-ID

N-VA

2003

AGALEV

GROEN!

2004

Vlaams Blok

Vlaams Belang

3.1.2.5. Wijzigingen in de samenstelling van de fracties
In de provincieraad van 28 november 2002 deelde raadslid Livia De Gryse mee dat ze
voortaan zou zetelen als onafhankelijk raadslid. In de provincieraad van 29 januari 2004
deelde ze mee dat ze voortaan zou zetelen als VLD-raadslid.

3.1.2.6. Wijziging in het fractievoorzitterschap
Op de provincieraadzitting van 22 mei 2003 deelde fractievoorzitter Jean-Claude Laurent
zijn ontslag als sp.a-fractievoorzitter mee. De heer Peter Roose werd verkozen als de
nieuwe sp.a.-fractievoorzitter.
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3.2. Legislatuur 2006 – 2012
3.2.1. Start van de legislatuur
3.2.1.1. Uitslag van de provincieraadsverkiezingen
van 8 oktober 2006

Voor de vernieuwing van de provincieraad voor de legislatuur 2006–2012 vonden de
verkiezingen plaats op 8 oktober 2006.

de

Provincrgieiestineeukt

al haar ene
Een sterke provincie, daar
www.eensterkeprovincie.be

je voor.

v.u.: H. Ost, provinciegrifer, Kon. Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries-Brugge

v.u.: H. Ost, provinciegrifer, Kon. Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries-Brugge

De provinciale kiescampagne werd, in samenspraak met de Vereniging van Vlaamse
Provincies (VVP) gevoerd onder het motto ‘De provincie steekt al haar energie in u’.

de

Provincrgieiestineeukt

al haar ene
Een sterke provincie, daar

Door mensen gedreven

je voor.

www.eensterkeprovincie.be

Door mensen gedreven

Globale zetelverdeling
Na de verkiezing van 8 oktober 2006 was de globale zetelverdeling, per kartel of partij, als
volgt:
Partij of kartel

Aantal zetels

CD&V – N-VA

36

sp.a - spirit

18

VLD - Vivant

14

Vlaams Belang

14

Groen!

2

Totaal

84
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De provincieraad kwam van rechtswege samen voor haar installatievergadering op 1
december 2006, zoals opgelegd door het provinciedecreet.
Zetelverdeling per kiesdistrict en kartel of partij
De zetelverdeling, per kiesdistrict en kartel of partij, zag er als volgt uit:
Kiesdistrict

sp.aspirit

VLDVIVANT

Brugge

4

Oostende

4

Partij

GROEN!

VLAAMS
BELANG

CD&VN-VA

Totaal

3

1

2

0

4

8

20

2

3

11

Kortrijk

1

2

1

2

4

10

Menen

2

0

0

1

2

5

Harelbeke

1

1

0

1

2

5

Roeselare

1

1

0

1

3

6

Izegem

1

1

0

1

2

5

Ieper

1

1

0

1

3

6

Poperinge

1

0

0

0

1

2

Tielt

0

1

0

1

4

6

Diksmuide

1

1

0

0

2

4

Veurne

1

1

0

0

2

4

Totaal

18

14

2

14

36

84

3.2.1.2. Samenstelling van de provincieraad
Raadsleden die hun mandaat verzaakten
De volgende kandidaat-raadsleden werden verkozen, maar deelden vóór de installatievergadering mee hun mandaat te verzaken.
Naam

Lijst

Plaats lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Anseeuw Stéphanie

VLD-VIVANT

4

Veurne

4.503

Bogaert Hendrik

CD&V-N-VA

20

Brugge

13.469

Callens Karlos

VLD-VIVANT

6

Tielt

4.662

Chevalier Pierre

VLD-VIVANT

18

Brugge

3.408

Dedecker Jean Marie

VLD-VIVANT

6

Roeselare

2.594

Douifi Dalila

sp.a-spirit

19

Brugge

4.057

Hiergens Pol

VLD-VIVANT

1

Kortrijk

1.953

Lambert Geert

sp.a-spirit

10

Oostende

3.481

Landuyt Renaat

sp.a-spirit

20

Brugge

8.798

Leterme Yves

CD&V-N-VA

6

Ieper

14.209

Maes Jacky

sp.a-spirit

9

Oostende

4.213

Tommelein Bart

VLD-VIVANT

11

Oostende

5.083

Van Nieuwkerke André

sp.a-spirit

1

Brugge

6.082

Van Quickeborne Vincent

VLD-VIVANT

9

Kortrijk

7.850
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Naam

Lijst

Plaats lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Vande Lanotte Johan

sp.a-spirit

11

Oostende

12.741

Vandenbulcke Herwyn

Vlaams
Belang

1

Menen

1.597

Vanhecke Frank

Vlaams
Belang

20

Brugge

9.053

Verougstraete Christian

Vlaams
Belang

11

Oostende

2.280

Verstreken Johan

CD&V-N-VA

10

Oostende

5.771

Verwilghen Marc

VLD-VIVANT

20

Brugge

5.681

Opvolgers van de raadsleden die hun mandaat verzaakten
De volgende opvolgers deelden mee het vrijgekomen mandaat te aanvaarden.
Naam

Lijst

Plaats
lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Opvolger van

Beke Christine

sp.a-Spirit

5

Brugge

2.621

D. Douifi

Bonte Jasmijn

sp.a-Spirit

3

Brugge

2.359

A. Van Nieuwkerke

Cardon Erik

sp.a-Spirit

17

Brugge

2.683

R. Landuyt

Carette Elke

VLD-Vivant

5

Brugge

2.897

P. Chevalier

Castelein Charlotte

VLD-Vivant

1

Veurne

3.753

S. Anseeuw

Crop-Rimbaut
Jacqueline

VLD-Vivant

1

Tielt

2.113

K. Callens

De Gryse Livia

VLD-Vivant

2

Brugge

1.541

M. Verwilghen

Debreuck Kelly

sp.a-Spirit

2

Oostende

2.400

J. Maes

Deraeve Dirk

CD&V-N-VA

3

Ieper

2.818

Y. Leterme

Deschacht Frieda

Vlaams
Belang

2

Oostende

2.229

C. Verougstraete

Dumarey Anthony

VLD-Vivant

2

Oostende

4.338

B. Tommelein

Madoc Reinhart

Vlaams
Belang

4

Brugge

1.703

F. Vanhecke

Masselis Hans

VLD-Vivant

10

Menen

2.541

P. Hiergens

Ramoudt André

sp.a-Spirit

3

Oostende

1.672

G. Lambert

Roets-Denolf
Georgina

CD&V-N-VA

5

Brugge

3.874

H. Bogaert

Vandaele Wilfried

CD&V-N-VA

2

Oostende

3.792

J. Verstreken

Vandermersch Piet

VLD-Vivant

1

Roeselare

1.560

J.M. Dedecker

Vereecke Carl

VLD-Vivant

2

Kortrijk

2.676

V. Van Quickenborne

Verschaete
Koenraad

Vlaams
Belang

2

Menen

669

H. Vandenbulcke

Willaert Berlinda

sp.a-Spirit

2

Oostende

2.674

J. Vande Lanotte
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De overige raadsleden deelden mee dat ze hun mandaat wensten te aanvaarden.
Samenstelling van de provincieraad per fractie
De partijen die samen met een kartellijst aan de verkiezingen hadden deelgenomen
besloten dat ze niet afzonderlijk als een fractie zouden zetelen in de provincieraad, een
mogelijkheid die het provinciedecreet voorzag.
Derhalve werd de provincieraad op de installatievergadering, per fractie, als volgt
samengesteld.
De namen van de opvolgers (zie toelichting hierboven) worden cursief weergegeven.
CD&V-N-VA-fractie
Naam

Plaats lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Blieck Johan

4

Veurne

3.691

Bogaert Jean-Marie

4

Brugge

4.809

Croes Claude

3

Harelbeke

6.613

de Bethune Jean

1

Kortrijk

8.670

Debaere Yves

1

Menen

3.660

Durnez Jan

1

Ieper

6.574

De Cuyper Bernard

19

Brugge

8.860

De fauw Dirk

1

Brugge

16.407

Debruyne André

5

Roeselare

5.151

Decleer Hilde

2

Brugge

7.314

Decorte Guido

1

Veurne

7.038

Dejaegher Christof

1

Poperinge

5.133

Deraeve Dirk

3

Ieper

2.818

Dereeper Ignace

4

Oostende

4.510

Destoop-Dhondt Yolande

1

Harelbeke

7.230

Deven-Vandewaetere Christine

6

Tielt

4.296

Huyghe Eric

4

Diksmuide

4.484

Kindt Els

2

Izegem

5.844

Laloo Boudewijn

7

Brugge

6.437

Laridon Lies

1

Diksmuide

5.849

Lybeer Lieven

5

Kortrijk

5.619

Matton-Spincemaille Eliane

4

Kortrijk

4.560

Naeyaert Bart

18

Brugge

5.300

Pillaert Kristof

1

Izegem

3.747

Roets-Denolf Georgina

5

Brugge

3.874

Seynaeve Ann

5

Menen

3.609

Slegers Bercy

2

Ieper

3.701

Titeca-Decraene Marleen

10

Kortrijk

5.839

Vandaele Wilfried

2

Oostende

3.792
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Naam

Plaats lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Vande Caveye Luc
Vandenbulcke Pol

3

Brugge

5.492

1

Roeselare

4.214

Vannieuwenhuyze Luc

1

Tielt

10.790

Vanwalleghem Herlinde

6

Roeselare

3.532

Verkest Hendrik

2

Tielt

9.583

Veulemans Hilde

1

Oostende

6.018

Warnez Peter

4

Tielt

5.509

Naam

Plaats lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Beke Christine

5

Brugge

2.621

Bonte Jasmijn

3

Brugge

2.359

Cardon Erik

17

Brugge

2.683

Debreuck Kelly

2

Oostende

2.400

Declercq Veerle

2

Brugge

3.146

sp.a – spirit-fractie

De Block Franky

1

Oostende

11.659

De Keyser Eric

1

Diksmuide

2.391

Depaepe Christine

3

Menen

1.339

Pertry Gunter

1

Ieper

3.242

Ramoudt André

3

Oostende

1.672

Roose Peter

1

Veurne

4.225

Vancoillie Claude

1

Menen

3.326

Van Gheluwe Patrick

1

Roeselare

4.091

Van Lancker Eddy

1

Kortrijk

3.586

Vandemeulebroucke Willy

1

Harelbeke

2.916
3.180

Vandeputte Didier

1

Izegem

Vanlerberghe Jurgen

1

Poperinge

1.312

Willaert Berlinda

2

Oostende

2.674
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VLD-VIVANT-fractie
Naam

Plaats lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Carette Elke

5

Brugge

2.897

Castelein Charlotte

1

Veurne

3.753

Crop-Rimbaut Jacqueline

1

Tielt

2.113

De Gryse Livia

2

Brugge

1.541

De Klerck Patrick

1

Brugge

5.169

Dumarey Anthony

2

Oostende

4.338

Kerckhof Johan

1

Oostende

4.403

Leenknecht Geert

1

Izegem

1.937

Masselis Hans

10

Menen

2.541

Van Den Eynde Guy

1

Harelbeke

1.320

Vandermersch Piet

1

Roeselare

1.560

Vandecasteele Noël

1

Diksmuide

1.962

Vereecke Carl

2

Kortrijk

2.676

Verkinderen Gilbert

1

Ieper

2.392

Naam

Plaats lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Barbary Georges

1

Izegem

1.284

Vlaams Belang-fractie

Cnockaert Anne-Catherine

1

Ieper

2.630

De Reuse Immanuel

1

Roeselare

2.804

Deschacht Frieda

2

Oostende

2.229

Devaere Franky

1

Tielt

2.412

Lacombe Jan

1

Oostende

3.250

Masyn Luc

2

Brugge

2.261

Madoc Reinhart

4

Brugge

1.703

Ravyts Kurt

1

Brugge

3.936

Schelfhout Luk

1

Harelbeke

1.421

Servayge Veerle

2

Kortrijk

2.149

Van Parys-Bruyninckx Sofie

3

Brugge

2.747

Vandenbulcke Baldwin

1

Kortrijk

3.418

Verschaete Koenraad

2

Menen

669
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Groen!-fractie
Naam

Plaats op lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Lievyns Maureen

1

Kortrijk

1.266

Vanpaemel Marc

1

Brugge

1.457

Provincieraadvoorzitter
De provincieraadsleden verkozen de heer Jean de Bethune, die als uittredend provincieraadvoorzitter de installatievergadering voorzat, opnieuw tot voorzitter.
Samenstelling van het bureau
Het bureau werd als volgt samengesteld:
Naam

Fractie

Functie

de Bethune Jean

CD&V-N-VA

Voorzitter

Roose Peter

sp.a.-spirit

Eerste ondervoorzitter

Vande Caveye Luc

CD&V-N-VA

Tweede ondervoorzitter

Vereecke Carl

VLD-Vivant

Derde ondervoorzitter

Debruyne André

CD&V-N-VA

Eerste secretaris

Beke Christine

sp.a.-spirit

Tweede secretaris

Decorte Guido

CD&V-N-VA

Derde secretaris

De Block Franky

sp.a.-spirit

Vierde secretaris

De Klerck Patrick

VLD-Vivant

Lid

Ravyts Kurt

Vlaams Belang

Lid

Vanpaemel Marc

Groen!

Lid

Vandaele Wilfried

CD&V-N-VA

Lid

Verkest Hendrik

CD&V-N-VA

Lid

Vandenbulcke Pol

CD&V-N-VA

Lid

Roets-Denolf Georgina

CD&V-N-VA

Lid

Depaepe Christine

sp.a.-spirit

Lid

Fractievoorzitters
De verschillende fracties verkozen de hiernavolgende fractievoorzitters.
Naam

Fractie

Vande Caveye Luc

CD&V-N-VA

Roose Peter

sp.a.-spirit

De Klerck Patrick

VLD-Vivant

Ravyts Kurt

Vlaams Belang

Vanpaemel Marc

Groen!
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3.2.1.3. Samenstelling van de deputatie
Gedeputeerden
De deputatie bestond uit een coalitie van CD&V-N-VA en sp.a-spirit en was als volgt
samengesteld:
Naam

Fractie

Rangorde

Bevoegdheden

Durnez Jan

CD&V-N-VA

1ste

Budget en bestuurlijke
organisatie
Leefmilieu, natuur en
landschappen

Van Gheluwe Patrick

sp.a-spirit

2de

Ruimtelijke ordening en mobiliteit
Toerisme en recreatie

De fauw Dirk

CD&V-N-VA

3de

Jeugd, huisvesting en welzijn
Infrastructuur en juridische
aangelegenheden

Titeca-Decraene Marleen

CD&V-N-VA

4de

Economie, streekontwikkeling,
externe relaties en Europese
programma’s
Sport en externe gelijke
kansenbeleid

Pertry Gunter

sp.a-spirit

5de

Kunst en cultuur
Onderwijs

Naeyaert Bart

CD&V-N-VA

6de

Land-en tuinbouw,
integraal waterbeleid en
milieuvergunningen
Personeel

V.l.n.r.: H. Ost, P. Van Gheluwe, G. Pertry, D. De fauw, P. Breyne, J. Durnez, M. Titeca Decraene en B. Naeyaert
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Provinciegouverneur
Tijdens deze legislatuur was Paul Breyne provinciegouverneur.
Hij zat in die hoedanigheid de deputatie voor.

Provinciegriffier
Tijdens deze legislatuur was Hilaire Ost provinciegriffier.
Hij fungeerde opnieuw als secretaris van de deputatie.

3.2.2. Wijzigingen gedurende de legislatuur
3.2.2.1. Wijzigingen in de samenstelling van de provincieraad
Wijzigingen in 2007
Naam

Lijst

Plaats op
lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Opvolger van

De Plecker Hugo

VLD

3

Brugge

2.577

De Klerck Patrick

Pauwaert Ann

Vlaams
Belang

5

Brugge

2.165

Van Parys-Bruyninck
(enkel voor de
duur van haar
verhindering
omwille van
ouderschapsverlof)

Naam

Lijst

Plaats op
lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Opvolger van

Pollentier Jef

CD&V-N-VA

3

Oostende

3.811

Vandaele Wilfried en
Bourgeois Geert, die
als eerste opvolger
zijn mandaat
verzaakte

Morlion Els

CD&V-N-VA

5

Ieper

3.239

Durnez Jan

Wijzigingen in 2009
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Wijziging in 2010
Naam

Lijst

Plaats op
lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Opvolger van

Debaillie Geert

VLD

2

Diksmuide

2.252

Vandecasteele Noël

Depraetere Johan
Deelde mee als
onafhankelijk
raadslid te zetelen

sp.a-spirit

2

Menen

826

Vancoillie Claude

Naam

Lijst

Plaats op
lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Opvolger van

Devestele-Ducastel
Véronique
Deelde mee als
onafhankelijk
raadslid te zetelen

Vlaams
Belang

4

Menen

760

Verschaete
Koenraad

Naam

Lijst

Plaats op
lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Opvolger van

Decrock-Demey
Nicole

sp.a-spirit

2

Poperinge

522

Vanlerberghe Jurgen

Wijziging in 2011

Wijzigingen in 2012

Ryde Eva

CD&V-N-VA

4

Ieper

2.426

Slegers Bercy

Defreyne Peter

CD&V-N-VA

2

Izegem

3.041

Kindt Els

De Rijcke-Deman
Georgette

Vlaams
Belang

2

Tielt

1.320

Devaere Franky

3.2.2.2. Wijzigingen in de samenstelling van de deputatie
Op de provincieraadzitting van 14 september 2009 deelde de voorzitter mee dat Jan
Durnez, ingevolge zijn installatie als Vlaams parlementslid op 13 juli 2009, op dezelfde dag
ontslag had genomen als gedeputeerde en raadslid.
Ook Dirk De fauw diende zijn ontslag als gedeputeerde in, met het oog op de herverkiezing
in een andere rang als gedeputeerde.
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Op grond van de voordrachtakte, waarbij Guido Decorte werd voorgedragen als nieuwe
gedeputeerde, werd de nieuwe deputatie als volgt samengesteld:
Naam

Fractie

Rang

Bevoegdheden

De fauw Dirk

CD&V-N-VA

1ste

Jeugd, huisvesting en welzijn
Infrastructuur en juridische
aangelegenheden
Bestuurlijke organisatie

Van Gheluwe Patrick

sp.a

2de

Ruimtelijke ordening en mobiliteit
Toerisme en recreatie

Titeca-Decraene Marleen

CD&V-N-VA

3de

Economie, streekontwikkeling,
externe relaties en Europese
programma’s
Sport en externe gelijke
kansenbeleid

Pertry Gunter

sp.a

4de

Kunst en cultuur
Onderwijs
Erediensten en instellingen morele
dienstverlening

Naeyaert Bart

CD&V-N-VA

5de

Land- en tuinbouw,
integraal waterbeleid en
milieuvergunningen
Personeel

Decorte Guido

CD&V-N-VA

6de

Budget en gebiedswerking
Leefmilieu, natuur en landschappen

3.2.2.3. Wijzigingen in de samenstelling van het bureau
Wijzigingen in 2007
Naam

Fractie

Functie

de Bethune Jean

CD&V-N-VA

Voorzitter

Roose Peter

sp.a.-spirit

Eerste ondervoorzitter

Vande Caveye Luc

CD&V-N-VA

Tweede ondervoorzitter

Kerckhof Johan

Open Vld

Derde ondervoorzitter

Debruyne André

CD&V-N-VA

Eerste secretaris

Beke Christine

sp.a.-spirit

Tweede secretaris

Decorte Guido

CD&V-N-VA

Derde secretaris

De Block Franky

sp.a.-spirit

Vierde secretaris

Vereecke Carl

Open Vld

Lid

Ravyts Kurt

Vlaams Belang

Lid

Vanpaemel Marc

Groen!

Lid

Vandaele Wilfried

CD&V-N-VA

Lid

Verkest Hendrik

CD&V-N-VA

Lid

Vandenbulcke Pol

CD&V-N-VA

Lid

Roets-Denolf Georgina

CD&V-N-VA

Lid

sp.a.-spirit

Lid

Depaepe Christine
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3.2.2.4. Wijzigingen in de benamingen van de fracties
In 2007 deelde de fractievoorzitter van de VLD-fractie mee dat de naam van de fractie
werd gewijzigd in ‘Open Vld-fractie’.
In 2008 deelde de fractievoorzitter van de sp.a-Spirit-fractie mee dat de naam van de
fractie werd gewijzigd in ‘sp.a + VlaamsProgressieven-fractie’.
In 2009 deelde de fractievoorzitter van de sp.a + VlaamsProgressieven-fractie mee dat de
naam van de fractie werd gewijzigd in ‘sp.a en SLP-fractie’.
In 2010 deelde de fractievoorzitter van de sp.a en SLP-fractie mee dat de naam van de
fractie opnieuw werd gewijzigd in sp.a-fractie. De vroegere kartelpartner SLP had op een
congres beslist om haar werkzaamheden stop te zetten en te fusioneren met Groen! Het
SLP-raadslid in de provincieraad, Jasmijn Bonte, had te kennen gegeven dat ze de overstap
naar Groen! niet maakte en van de sp.a-fractie deel zou blijven uitmaken.

3.2.2.5. Wijzigingen in de samenstelling van de fracties
In 2009 deelde de fractievoorzitter van Vlaams Belang mee dat Anne-Catherine Cnockaert
voortaan als onafhankelijk raadslid zou zetelen.
De opvolger van Claude Vancoillie, sp.a-fractie, Johan Depraetere, deelde in 2010 mee als
onafhankelijk raadslid te zullen zetelen.
De opvolger van Koenraad Verschaete, Vlaams Belang-fractie, Véronique Devestele-Ducastel, deelde in 2011 mee als onafhankelijk raadslid te zullen zetelen.

3.2.2.6. Wijzigingen in fractievoorzitterschap
Ingevolge het ontslag dat Patrick De Klerck in 2007 indiende als raadslid werd Carl
Vereecke de nieuwe fractievoorzitter van de Open Vld-fractie.

3.2.2.7. Nieuwe gouverneur
Carl Decaluwé werd, ingevolge de pensionering van Paul Breyne, door
de Vlaamse Regering benoemd als nieuwe provinciegouverneur m.i.v.
1 februari 2012.
Hij werd geboren op 18 september 1960 en is licentiaat economische
geografie.
Van 1984 tot 1985 was hij BTK-leider bij Stad Kortrijk, dienst Landbouw
en Volksgezondheid, van 1985 tot 1987 Assistent bij het Europees
Parlement en van 1987 tot 1995 lid van de ACW-studiedienst.
Voorafgaand aan zijn benoeming als gouverneur was hij onafgebroken Vlaams volksvertegenwoordiger sinds 1995 en vanaf 2004 eveneens eerste ondervoorzitter van het Vlaams
parlement.

3.2.2.8. Nieuwe provinciegriffier
Ingevolge de nakende pensionering van provinciegriffier Hilaire Ost op 10 mei 2012
verklaarde de provincieraad op 26 mei 2011 de functie van provinciegriffier vacant bij wijze
van aanwerving en bepaalde ze de aanwervingsvoorwaarden en aanwervingsprocedure.
In de provincieraad van 22 december 2011 werd Geert Anthierens, laureaat, aangesteld als
de nieuwe provinciegriffier. Hij trad, zoals het provinciedecreet als mogelijkheid voorziet,
in dienst vóór de uitredende provinciegriffier zijn ambt beëindigde.
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Geert Anthierens werd geboren op 19 oktober 1958 en is licentiaat in de
rechten en houder van een bijzondere licentie in de bedrijfskunde en het
overheidsmanagement.
Van 1 juli 1983 tot en met 31 december 1989 was hij bestuurssecretaris,
vervolgens afdelingschef bij het federaal Ministerie van Binnenlandse
Zaken (provinciaal gouvernement West-Vlaanderen).
Van 1 januari 1990 tot en met 31 maart 1997 was hij afdelingschef,
vervolgens adviseur en tenslotte directeur bij het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap (provinciaal gouvernement West-Vlaanderen).
Van 1 april 1997 tot zijn aanstelling als provinciegriffier was hij bestuursdirecteur bij de
dienst Griffie van het Provinciebestuur van West-Vlaanderen.

3.3. Legislatuur 2012 – 2018
3.3.1. Start van de legislatuur
3.3.1.1.

Uitslag van de provincieraadsverkiezingen van
14 oktober 2012

Voor de vernieuwing van de provincieraad voor de legislatuur 2012–2018 vonden de
verkiezingen plaats op 14 oktober 2012.
De provinciale kiescampagne werd, in samenspraak met de Vereniging van Vlaamse
Provincies (VVP) gevoerd onder het motto ‘Druk je stempel op je provincie’.
Globale zetelverdeling
Na de verkiezing van 14 oktober 2012 zag de globale
zetelverdeling er als volgt uit:
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Partij

Aantal zetels

CD&V

21

N-VA

20

sp.a

12

Open Vld

10

Vlaams belang

5

Groen

4

Totaal

72
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Zetelverdeling per kiesdistrict en partij
De zetelverdeling, per kiesdistrict en partij, zag er uit als volgt:
Kiesdistrict

N-VA

Vlaams
Belang

sp.a

Groen

CD&V

Totaal

Partij

Open
Vld

Brugge

2

5

1

3

1

5

17

Oostende

2

2

1

2

1

1

9

VeurneDiksmuide

1

2

-

2

-

2

7

Roeselare

1

3

1

1

-

3

9

Tielt

1

2

-

1

-

2

6

Ieper

1

1

1

1

1

2

7

Kortrijk

2

5

1

2

1

6

17

Totaal

10

20

5

12

4

21

72

Na de verkiezingen kwam de provincieraad van rechtswege samen voor haar installatievergadering op 3 december 2012, zoals opgelegd door het provinciedecreet.

3.3.1.2. Samenstelling van de provincieraad
Raadsleden die hun mandaat verzaakten
De volgende kandidaat-raadsleden werden verkozen, maar deelden vóór de installatievergadering mee hun mandaat te verzaken.
Naam

Lijst

Plaats op
lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Coudyser Cathy

N-VA

2

Brugge

5.429

De Coene Philippe

sp.a

17

Kortrijk

5.726

Degroote Koenraad

N-VA

17

Kortrijk

2.528

Douifi Dalila

sp.a

1

Brugge

5.912

Dumery Daphné

N-VA

16

Brugge

3.160

Kindt Els

CD&V

2

Roeselare

5.741

Laheye-Battheu Sabien

Open Vld

7

Ieper

3.942
9.942

Landuyt Renaat

sp.a

17

Brugge

Van Quickenborne Vincent

Open Vld

17

Kortrijk

7.792

Van Volcem Mercedes

Open Vld

17

Brugge

5.366

Vande Lanotte Johan

sp.a

9

Oostende

10.161

Vanheste Ann

sp.a

2

VeurneDiksmuide

3.420
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Opvolgers van de raadsleden die hun mandaat verzaakten
De volgende opvolgers deelden mee het vrijgekomen mandaat te aanvaarden.
Naam

Lijst

Plaats
lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Opvolger van

De Mulder Marleen

N-VA

4

Brugge

2.714

Coudyser Cathy

Rogiers Marleen

sp.a

2

Kortrijk

2.833

De Coene Philippe

Rollez Johan

N-VA

4

Kortrijk

2.433

Degroote Koenraad

Content Jurgen

sp.a

2

Brugge

2.391

Douifi Dalila

Verwimp Nick

N-VA

5

Brugge

2.275

Dumery Daphné

Mommerency Hans

CD&V

2

Roeselare

3.159

Kindt Els

Verkinderen Gilbert

Open Vld

1

Ieper

2.386

Laheye-Battheu
Sabien

Vandevoorde Frank

sp.a

16

Brugge

3.987

Landuyt Renaat

PonseeleVanryckeghem
Martine

Open Vld

2

Kortrijk

2.296

Van Quickenborne
Vincent

Carette Elke

Open Vld

2

Brugge

2.702

Van Volcem
Mercedes

Janssens Tania

sp.a

2

Oostende

2.339

Vande Lanotte
Johan

De Keyser Eric

sp.a

3

VeurneDiksmuide

2.300

Vanheste Ann

Samenstelling van de provincieraad per fractie
Elke partij verklaarde één fractie uit te maken en geen gebruik te maken van de wettelijke
mogelijkheid om één fractie te vormen met een andere partij.
Derhalve werd de provincieraad op de installatievergadering, per fractie, als volgt
samengesteld.
De namen van de opvolgers (zie toelichting hierboven) worden cursief weergegeven.
CD&V–fractie
Naam

District

Plaats op lijst

Naamstemmen

Cool Annie
Croes Claude

Oostende

1

3.716

Kortrijk

3

7.415

de Bethune Jean

Kortrijk

1

10.937

De Clerck Marie

Kortrijk

15

5.649

De Cuyper Bernard

Brugge

7

6.290

De fauw Dirk

Brugge

17

11.949

Decleer Hilde

Brugge

2

6.651

Decorte Guido

Veurne-Diksmuide

1

7.231

Dejaegher Christof

Ieper

1

7.270

Demon Franky

Brugge

3

6.433
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Naam

District

Plaats op lijst

Naamstemmen

Laridon Lies
Lybeer Lieven

Veurne-Diksmuide

2

6.427

Kortrijk

5

8.773

Mommerency Hans

Roeselare

2

3.159

Mylle Gerda

Roeselare

1

7.253

Naeyaert Bart

Brugge

1

9.396

Soens Rik

Kortrijk

7

7.969

Spincemaille Eliane

Kortrijk

2

6.666

Vannieuwenhuyze Luc

Tielt

1

8.515

Vanwalleghem Marc

Roeselare

9

4.917

Verkest Hendrik

Tielt

3

7.238

Verschoore Jef

Ieper

3

5.304

Naam

District

Plaats op lijst

Naamstemmen

Aernoudt Wim

Oostende

1

5.572

Buyse Rik

Tielt

2

2.351

Coupillie Luc

Veurne-Diksmuide

1

4.995

N-VA-fractie

De Mulder Marleen

Brugge

4

2.714

De Roo Peter

Brugge

17

2.789

Desoete Isabel

Oostende

2

3.241

Herman Peter

Kortrijk

1

6.388
4.009

Himpe Kurt

Roeselare

9

Hoflack Luk

Ieper

1

3.158

Mespreuve Sophie

Kortrijk

8

2.749

Pillaert Kristof

Roeselare

1

6.831

Rollez Johan

Kortrijk

4

2.433

Van Hootegem Mieke

Roeselare

2

3.668

Van Meirhaeghe Jan

Brugge

1

8.634

Vandenbulcke Sigrid

Kortrijk

2

3.906

Vanhee Machteld

Tielt

1

4.082

Vanlouwe Wouter

Veurne-Diksmuide

7

3.217

Devriendt-Verbeke Marianne

Kortrijk

3

3.272

Verwimp Nick

Brugge

5

2.275

Waelput Tijl

Brugge

3

3.110
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sp.a-fractie
Naam

District

Plaats op lijst

Naamstemmen

Bekaert Simon

Tielt

1

2.196

Content Jurgen

Brugge

2

2.391

De Block Franky

Oostende

1

8.042

De Keyser Eric

Veurne-Diksmuide

3

2.300

Janssens Tania

Oostende

2

2.339

Lambrecht Annick

Brugge

3

4.924

Pertry Gunter

Ieper

1

3.349

Rogiers Marleen

Kortrijk

2

2.833

Roose Peter

Veurne-Diksmuide

1

4.565

Vandevoorde Frank

Brugge

16

3.987

Vanlerberghe Myriam

Roeselare

1

3.735

Weydts Axel

Kortrijk

1

3.662

Naam

District

Plaats op lijst

Naamstemmen

Open Vld-fractie
Carette Elke

Brugge

2

2.702

Castelein Charlotte

Veurne-Diksmuide

1

4.055

De Jonghe Carine

Oostende

3

3.058

De Plecker Hugo

Brugge

1

3.945

De Waele Kaat

Tielt

1

1.788

Dumarey Anthony

Oostende

1

6.459

Vandermersch Piet

Roeselare

1

2.706

Vanryckeghem Martine

Kortrijk

2

2.296

Vereecke Carl

Kortrijk

1

4.800

Verkinderen Gilbert

Ieper

1

2.386

Naam

District

Plaats op lijst

Naamstemmen

Vlaams Belang-fractie
Bultinck Koen

Oostende

1

1.905

Castelein Reinhilde

Kortrijk

1

2.615

De Reuse Immanuel

Roeselare

1

2.172

Ravyts Kurt

Brugge

1

2.509

Vanbrabant Martine

Ieper

1

1.205
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Groen-fractie
Naam

District

Plaats op lijst

Naamstemmen

Colpaert Alex

Ieper

1

591

Lodewyckx Herman

Oostende

1

1.344

Schotte Gerda

Brugge

1

3.044

Tavernier Maarten

Kortrijk

1

2.569

Provincieraadvoorzitter
Het voorzitterschap op de installatievergadering werd opgenomen door de uittredende
voorzitter Jean de Bethune (CD&V).
Op basis van een akte van voordracht van kandidaat-voorzitter werd
mevrouw Eliane Spincemaille (CD&V) tot voorzitter verkozen.
Meteen werd dit de eerste vrouwelijke provincieraadvoorzitter ooit.

Samenstelling van het bureau
Het bureau werd als volgt samengesteld:
Naam

Fractie

Functie

Spincemaille Eliane

CD&V

Voorzitter

Dumarey Anthony

Open Vld

Eerste ondervoorzitter

Roose Peter

sp.a

Tweede ondervoorzitter

Dejaegher Christof

CD&V

Derde ondervoorzitter

Pillaert Kristof

N-VA

Vierde ondervoorzitter

Vandenbulcke Sigrid

N-VA

Eerste secretaris

Pertry Gunter

sp.a

Tweede secretaris

Laridon Lies

CD&V

Derde secretaris

Carette Elke

Open Vld

Vierde secretaris

De Cuyper Bernard

CD&V

Lid

Lybeer Lieven

CD&V

Lid

Verkest Hendrik

CD&V

Lid

De Plecker Hugo

Open Vld

Lid

Weydts Axel

Open Vld

Lid

Ravyts Kurt

Vlaams Belang

Lid

Schotte Gerda

Groen

Lid
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Fractievoorzitters
De verschillende fracties verkozen de hiernavolgende fractievoorzitters:
Naam

Fractie

Dejaegher Christof

CD&V

Roose Peter

sp.a

De Plecker Hugo

Open Vld

Pillaert Kristof

N-VA

Ravyts Kurt

Vlaams belang

Schotte Gerda

Groen

3.3.1.3. Samenstelling van de deputatie
Gedeputeerden
De deputatie bestond uit een coalitie van drie partijen: CD&V, sp.a en Open Vld en was als
volgt samengesteld:
Naam

Rangorde

Fractie

Bevoegdheden

Decorte Guido

1e

CD&V

Bestuurlijke organisatie algemene en ondersteunende
dienstverlening - gebiedsgerichte
werking – milieu, landschap en
natuur

De Block Franky

2de

sp.a

Toerisme en recreatie –
ruimtelijke ordening – mobiliteit
en weginfrastructuur

Vereecke Carl

3de

Open Vld

Algemene financiering,
budget en administratieve
beroepen – personeel –
informatietechnologie – sport
– onderwijs

Naeyaert Bart

4de

CD&V

Landbouw en visserij
– integraal waterbeleid –
infrastructuur en juridische
aangelegenheden – milieu- en
omgevingsvergunningen

de Bethune Jean

5de

CD&V

Economie en streekontwikkeling
– externe relaties – gelijke kansen
– Noord-Zuidbeleid

Vanlerberghe Myriam

6de

sp.a

Cultuur – welzijn
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V.l.n.r.: G. Anthierens, G. Decorte, B. Naeyaert, C. Decaluwé, J. de Bethune, C. Vereecke, M. Vanlerberghe en F. De Block

Provinciegouverneur
Tijdens deze legislatuur was Carl Decaluwé provinciegouverneur.
In die hoedanigheid zat hij opnieuw de deputatie voor.

Provinciegriffier
Tijdens deze legislatuur was Geert Anthierens provinciegriffier.
Hij fungeerde opnieuw als secretaris van de deputatie.
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3.3.2. Wijzigingen gedurende de legislatuur
3.3.2.1. Wijzigingen in de samenstelling van de provincieraad
Wijziging in 2014 (na de federale en Vlaamse verkiezingen)
Naam

Lijst

Plaats op
lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Opvolger van

Wenes Bart

CD&V

5

Roeselare

3.544

Gerda Mylle

Vandenbussche
Annie

CD&V

4

Brugge

3.158

Franky Demon

Naam

Lijst

Plaats op
lijst

Kiesdistrict

Naamstemmen

Opvolger van

Beke Christine

sp.a

4

Brugge

2.315

Annick Lambrecht

Wijziging in 2017

3.3.2.2. Wijzigingen in het fractievoorzitterschap
In de provincieraadzitting van 23 juni 2016 deelde de Open Vld-fractie mee dat zij Piet
Vandermersch als nieuwe fractievoorzitter hadden verkozen.

3.3.2.3. Wijzigingen in de samenstelling van het bureau
Wijzigingen in de provincieraad van 21 december 2015
Naam

Fractie

Functie

Spincemaille Eliane

CD&V

Voorzitter

Dumarey Anthony

Open Vld

Eerste ondervoorzitter

Roose Peter

sp.a

Tweede ondervoorzitter

Dejaegher Christof

CD&V

Derde ondervoorzitter

Pillaert Kristof

N-VA

Vierde ondervoorzitter

De Roo Peter

N-VA

Eerste secretaris

Pertry Gunter

sp.a

Tweede secretaris

Laridon Lies

CD&V

Derde secretaris

Carette Elke

Open Vld

Vierde secretaris

De Cuyper Bernard

CD&V

Lid

Lybeer Lieven

CD&V

Lid

Verkest Hendrik

CD&V

Lid

De Plecker Hugo

Open Vld

Lid

Weydts Axel

Open Vld

Lid

Ravyts Kurt

Vlaams Belang

Lid

Schotte Gerda

Groen

Lid
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Wijzigingen in de provincieraad van 23 juni 2016
Naam

Fractie

Functie

Spincemaille Eliane

CD&V

Voorzitter

Dumarey Anthony

Open Vld

Eerste ondervoorzitter

Roose Peter

sp.a

Tweede ondervoorzitter

Dejaegher Christof

CD&V

Derde ondervoorzitter

Pillaert Kristof

N-VA

Vierde ondervoorzitter

De Roo Peter

N-VA

Eerste secretaris

Pertry Gunter

sp.a

Tweede secretaris

Laridon Lies

CD&V

Derde secretaris

Carette Elke

Open Vld

Vierde secretaris

Decuyper Bernard

CD&V

Lid

Lybeer Lieven

CD&V

Lid

Verkest Hendrik

CD&V

Lid

Vandermersch Piet

Open Vld

Lid

Weydts Axel

Open Vld

Lid

Ravyts Kurt

Vlaams Belang

Lid

Schotte Gerda

Groen

Lid
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2
DEEL 2
SAMENSTELLING
VAN DE PROVINCIERAAD
VAN WEST-VLAANDEREN

Socio-politieke
samenstelling van de
provincieraad en
de deputatie
_

hoofdstuk

4

4

Socio-politieke samenstelling
van de provincieraad en de deputatie
In dit hoofdstuk maken we een beknopte prosopografische analyse van de provincieraadsleden (en gedeputeerden) die verkozen werden in 2000, 2006 en 2012. We staan
achtereenvolgens stil bij het aantal vrouwen, respectievelijk mannen bij de verkozenen,
hun gemiddelde leeftijd, het aantal mandatarissen met een gemeentelijk mandaat en de
vernieuwingsgraad per verkiezingsjaar.
Maar waarom is het belangrijk de socio-politieke samenstelling van de provincieraad van
naderbij te bekijken? In onze vertegenwoordigende democratie kunnen we ‘vertegenwoordiging’ op verschillende manieren invullen. We kunnen politici als onze vertegenwoordigers
beschouwen omdat we dat zo overeenkomen, ofwel omdat ze op ons gelijken (inzake
geslacht, leeftijd, beroep enz.) en we ons daarom (symbolisch) door hen vertegenwoordigd
voelen, ofwel omdat ze voor ons handelen. In het eerste geval hebben we het over vertegenwoordiging als formele structuur, in het tweede geval gaat het over descriptieve en
symbolische vertegenwoordiging en in het laatste geval gaat het over substantiële vertegenwoordiging. Verschillende auteurs benadrukken evenwel dat we deze verschillende
vormen van representatie niet hoeven te beschouwen als exclusieve antwoorden op de
vraag naar wat vertegenwoordiging is maar ze eerder moeten beschouwen als facetten
van wat vertegenwoordiging kan zijn1 .
Om na te gaan in welke mate de provincieraad een afspiegeling is van de bredere
samenleving kunnen we het geslacht en de leeftijd onder de loep nemen2 . De
vernieuwingsgraad van het politiek personeel is een gevolg van bredere maatschappelijke
ontwikkelingen zoals de professionalisering (ook van politieke carrières) en de plaats
van het provinciaal bestuursniveau in de zogenaamde cursus honorum van politici. Tot
slot geeft het aantal provincieraadsleden met een gemeentelijk mandaat zicht op de
mate van lokale verankering van het provinciaal bestuursniveau, wat overigens ook een
betekenisvolle impact kan hebben op het beleid van de provincie en meer specifiek de
aandacht voor het bovenlokale of het verdedigen van de gemeentelijke belangen in de
schoot van de provincieraad. Uit een onderzoek dat in 2011 werd gevoerd blijkt trouwens
dat West-Vlaamse provincieraadsleden het ‘ondersteunen van gemeenten’ en het
‘coördineren van bovenlokaal beleid’ als (heel) erg belangrijk beschouwen3 .
1
2

3

Devos, C. (2017). Democratie en vertegenwoordiging. In C. Devos (red.), Een plattegrond van de macht. In leiding tot
politiek en politieke wetenschappen. Gent: Academia Press, pp. 518-520
Beroep is een andere variabele waarmee de mate van representatie traditioneel wordt nagegaan. Bij gebrek aan
gegevens laten we dit aspect hier buiten beschouwing. Voor een globale bespreking verwijzen we naar: Valcke, T. &
Reynaert, H. (2007). De provinciale volksvertegenwoordiging: democratisch deficit of meerwaarde? In H. Reynaert, F.
Schram, T. Valcke & E. Wayenberg (red.), Nieuwe griffels, schone leien? De Vlaamse provincies uitgedaagd. Brugge:
Vanden Broele, pp. 33-36. Zie ook: Devos, C., Reynaert, H., Valcke, T. & Van Liefferinghe, H. (2012). Le visage de
l’état: un portrait des élus depuis 1945. In F. Bouhon & M. Reuchamps (eds.), Les systèmes électoraux de la Belgique.
Bruxelles: Bruylant, pp. 474-477.
Respectievelijk vond 79,1% en 74,4% van de West-Vlaamse raadsleden de genoemde beleidsdoelstellingen als (heel)
erg belangrijk. Zie: Olislagers, E., Reynaert, H., Valcke, T. & Verhelst, T. (2011), Grenzen aan de - hervorming van de provinciale democratie? Provincieraadsleden evalueren het provinciedecreet en hun eigen rol. In H. Reynaert, T. Valcke
& E. Wayenberg (red.), Grensoverschrijdend of grensverleggend? De Vlaamse provincies uitgedaagd. Brugge: Vanden
Broele, p. 73.
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Vooraf maken we er de lezer op attent dat we enkel gebruikmaken van de gegevens van de
raadsleden die effectief ook zetelden en niet van wie rechtstreeks werd verkozen maar zijn
of haar mandaat meteen na de verkiezingen verzaakte.

4.1. Profiel van de provincieraadsleden
4.1.1. Man-vrouw verhoudingen in de provincieraad
Sinds enige tijd zijn genderquota van toepassing bij de samenstelling van de kandidatenlijsten
voor provincieraadsverkiezingen. Met die genderquota beoogt men de traditionele ondervertegenwoordiging van vrouwen in de (provinciale) politiek te helpen wegwerken. Bij de
provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 2000 was de wet Smet-Tobback uit 1994
nog van toepassing. Die bepaalde dat hoogstens twee derde van alle kandidaten op de
kieslijsten van hetzelfde geslacht mochten zijn. Die quotaregeling had ook duidelijk effect
en resulteerde in een toename van het aantal vrouwelijke kandidaten4 . Bij de provincieen gemeenteraadsverkiezingen van 2006 ging men nog een stap verder. Niet alleen
diende de helft van de kandidaten op de lijsten van een ander geslacht te zijn, bovendien
mochten de eerste drie kandidaten niet van hetzelfde geslacht zijn (toenmalig art. 43 van
het kiesdecreet). Bij de verkiezingen van 2012 ging men nóg een stap verder en was het
ritsprincipe van toepassing op de eerste twee kandidaten.
Maar wat was het effect op de effectief verkozenen? Een blik op de tabel leert ons dat er
zowel in 2000 als in 2006 17 vrouwelijke raadsleden werden verkozen. Verhoudingsgewijs
was hun aantal in 2006 echter hoger (17 op 64 effectieven tegenover 17 op 74 effectieven in
2000). Het effect van de quotawetgeving op de effectief zetelende raadsleden was dus niet
overweldigend. Zeker als we rekening houden met het feit dat er in 2006 bij de verzakers
twee vrouwelijke raadsleden waren terwijl er bij de opvolgers (meteen na de verkiezingen)
niet minder dan 10 vrouwen waren (zie hoofdstuk 3). Wellicht is dat deels te verklaren door de
vermindering (tot een derde) van het overdrachtelijk effect van de lijststem bij de verkiezingen
van 2006. Dat komt erop neer dat de voorkeurstem sterk aan belang wint en eerder onderzoek
wees uit dat mannen significant meer voorkeurstemmen halen dan vrouwen5 .
Het is dan ook des te opmerkelijker dat significant meer vrouwen verkozen werden in
2012 (22 op 63 effectieven), wat alvast gedeeltelijk kan toegeschreven worden aan het
verstrengde ritsprincipe 6 . En terwijl we in 2012 bij de verzakers 7 vrouwen tellen, waren er
maar 5 bij de opvolgers meteen na de verkiezingen.
Verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke raadsleden
bij de effectief verkozenen en de opvolgers

2000 - 2006
Mannen

4
5
6

2006 - 20012

2012 - 2018

Effectief

Opvolger

Effectief

Opvolger

Effectief

Opvolger

57

16

47

15

40

8

Vrouwen

17

9

17

16

20

7

Totalen

74

25

64

31

60

15

Reynaert, H., Steyvers, K., Ackaert, J. & Van Bever, E. (2009). Vrouwen lokaal aan de macht? Lokale politiek: meer en
meer ook voor vrouwen! Brussel: Agentschap voor Binnenlands Bestuur, 114p.
Celis, K. & Meier, P. (2006). De macht van het geslacht. Gender, politiek en beleid in België. Leuven: Acco, pp. 51-55.
Ook bij de verzakers zien we in 2012 een significant aantal vrouwen, m.n. 7 vrouwelijke politici op 12 rechtstreeks
verkozenen die hun mandaat verzaakten (zie hoofdstuk 3).
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De genderverhoudingen vertonen wel verschillen wanneer we ze per lijst of partij
opsplitsen. In 2000 zien we (nominaal) het hoogste aantal vrouwelijke raadsleden bij VLD
en CVP, telkens een vierde van het totaal. Verhoudingsgewijs was de partij Agalev echter
kampioen met evenveel vrouwelijke als mannelijke raadsleden.
Bij de start van de legislatuur 2006-2012 vinden we het hoogste aantal vrouwelijke
raadsleden respectievelijk bij het kartel CD&V/N-VA en het kartel sp.a/Spirit, telkens een
derde van het totaal. Maar verhoudingsgewijs telde de partij Groen opnieuw het hoogste
aantal vrouwelijke raadsleden, met één mannelijk en één vrouwelijk raadslid.
Bij de aanvang van de legislatuur 2012-2018 vinden we het hoogste aantal vrouwelijke
raadsleden bij de partijen N-VA en CD&V. Verhoudingsgewijs scoorde ook de lijst sp.a
goed, waarbij de helft van het aantal raadsleden vrouw was. Maar bij de partij Open VLD
waren er evenveel vrouwelijke als mannelijke raadsleden.
We merken dus dat de quotawetgeving én het ritsprincipe hun vruchten afwerpen maar
dat de effecten verschillend zijn per partij en dat dit effect nog kan versterkt worden (of
deels tenietgedaan) door de opvolging van raadsleden die hun mandaat verzaken.
Verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke raadsleden bij de effectief zetelende
raadsleden (verkozenen en opvolgers) al naargelang de partij bij de start van de legislatuur
2000-2006

Partij

Mannen

Vrouwen

CVP

25

8

VLD

15

5

SP

15

3

Vlaams Blok

3

2

AGALEV

2

2

VU-ID

4

0

Totaal

64

20

Verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke raadsleden bij de effectief zetelende
raadsleden (verkozenen en opvolgers) al naargelang de partij bij de start van de legislatuur
2006-2012

Partij of kartel

Mannen

Vrouwen

CD&V – N-VA

24

12

Sp.a - Spirit

12

6

VLD - Vivant

10

4

Vlaams Belang

10

4

Groen!

1

1

Totaal

57

27
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Verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke raadsleden bij de effectief zetelende
raadsleden (verkozenen en opvolgers) al naargelang de partij bij de start van de legislatuur
2012-2018

Partij

Mannen

Vrouwen

CD&V

15

6

N-VA

13

7

sp.a

8

4

Open Vld

5

5

Vlaams belang

3

2

Groen

3

1

Totaal

47

25

4.1.2. Leeftijdverhoudingen in de provincieraad
De gemiddelde leeftijd van de rechtstreeks verkozen raadsleden (effectieven) bij de start
van de drie legislaturen blijft opmerkelijk stabiel, met name telkens ongeveer 48 jaar (zie
tabel). Bij de opvolgers zien we een geleidelijke en lichte toename van de gemiddelde
leeftijd, van 45,4 jaar in 2000 over 46,29 in 2006 naar 47,67 in 2012.
Wel zijn de opvolgers gemiddeld een paar jaar jonger dan de rechtstreeks verkozen
effectieven. De opvolgingscarrousel zorgt dus voor een extra verjonging van het provinciaal
halfrond. Alleen in 2012 was dat minder uitgesproken. Dat heeft dan weer te maken met
het onderscheid tussen de gemiddelde leeftijd van mannelijke en vrouwelijke raadsleden.
Wanneer we de gemiddelde leeftijd opsplitsen naar geslacht merken we dat de vrouwelijke
raadsleden gemiddeld en bij elke verkiezing een paar jaar jonger zijn en dit zowel bij de
rechtstreeks verkozen effectieven als bij de opvolgers. Alleen in 2012 waren de vrouwelijke
opvolgers gemiddeld een paar jaar ouder dan hun rechtstreeks verkozen vrouwelijke
collega’s en dan de mannelijke opvolgers.
Gemiddelde leeftijd van mannelijke en vrouwelijke raadsleden bij aanvang van het mandaat in
2000, 2006 en 2012.

Gemiddelde
leeftijd

Effectieven

2000

2006

Mannen

Vrouwen

Mannen

49,28

45,71

48,76

48,46

Opvolgers

46,44

2012

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

46,17

49,46

46,77

48
43,56

50,81

45,40
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46,43

49,40
47,67

Als we de vertegenwoordiging van de verschillende leeftijdcategorieën in de drie
legislaturen bekijken (zie tabel) dan is het duidelijk dat het merendeel van de raadsleden
van ‘middelbare leeftijd’ was, een vaststelling die volkomen overeenstemt met de conclusie
van ander wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat politieke participatie precies in
deze leeftijdsgroep het hoogst is7.
Van alle rechtstreeks verkozen provincieraadsleden was in elke legislatuur telkens tussen
de 60 en de 70% tussen 40 en 59 jaar oud. Tegenover de ‘oververtegenwoordiging’ van deze
middengroep stond logischerwijs de ondervertegenwoordiging van de jongste én oudste
leeftijdsgroepen. Vooral de provinciale gekozenen jonger dan 30 jaar waren bijzonder
zeldzaam. Ook 65-plussers waren witte raven in de drie opeenvolgende legislaturen.
En hoewel dit dus overeenstemt met eerder onderzoek, staat het enigszins haaks op de
vergrijzing van de samenleving.
De verhouding tussen de verschillende leeftijdcategorieën bij de rechtstreeks verkozen
provincieraadsleden in 2000, 2006 en 2012.

Leeftijdcategorieën

Aantal 2000

Aantal 2006

Aantal 2012

M

V

M

V

M

V

18-24

0

0

0

0

0

0

25-29

1

0

0

1

0

1

30-34

6

3

3

3

1

2

35-39

2

1

7

2

5

3

40-44

9

3

6

1

8

3

45-49

7

4

9

3

6

0

50-54

15

4

8

3

9

8

55-59

4

0

7

3

8

4

60-64

11

2

4

1

4

1

65-69

2

0

2

0

0

0

70-

0

0

0

1

0

1

Totaal

57

17

46

18

41

22

4.1.3. Provincieraadsleden met gemeentelijke mandaten
Zoals eerder werd uiteengezet is het voor provincieraadsleden verboden om hun mandaat
te cumuleren met een mandaat in het Vlaams, federaal of Europees parlement (zie
hoofdstuk 1). Het is wel toegestaan om tegelijkertijd een mandaat op gemeentelijk niveau
op te nemen, zolang geen twee uitvoerende mandaten worden gecombineerd.
In de drie legislaturen oefende meer dan de helft tot twee derde van de provincieraadsleden
tegelijk ook een gemeentelijk mandaat uit. Ter vergelijking: uit een telling na de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 bleek dat 77% van de Vlaamse volksvertegenwoordigers
7

Valcke, T. & Reynaert, H. (2007). De provinciale volksvertegenwoordiging: democratisch deficit of meerwaarde?
In H. Reynaert, F. Schram, T. Valcke & E. Wayenberg (red.), Nieuwe griffels, schone leien? De Vlaamse provincies
uitgedaagd. Brugge: Vanden Broele, pp. 30-33. Zie ook: Fiers, S. & Reynaert, H. (2006) (red.). Wie zetelt? De gekozen
politieke elite in Vlaanderen doorgelicht. Tielt: Lannoo Campus, pp. 183-184.
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cumuleerden met een gemeentelijk mandaat en dat 39% van de parlementsleden een
gemeentelijk uitvoerend mandaat uitoefende (cijfers exclusief ocmw-mandaten) 8 .
De meerderheid van de provincieraadsleden combineerde zijn of haar provinciaal
mandaat met een mandaat als gemeenteraadslid, terwijl ongeveer de helft van de ‘lokale
cumulards’ ook een lokaal uitvoerend mandaat uitoefende (als schepen, burgemeester
of ocmw-voorzitter). We merken bovendien een significante toename van het aantal
provincieraadsleden met een dubbel mandaat in de legislatuur 2006-2012 en vooral in
de legislatuur 2012-2018. Daarbij moeten we er rekening mee houden dat er in de laatste
legislatuur minder raadsleden waren dan voorheen (72 tegenover 84). In globo kunnen we
stellen dat de lokale verankering van de provincieraad nog is toegenomen.
Provincieraadsleden met een lokaal mandaat in 2000, 2006 en 2012.

2000

2006

2012

Effectief

Opvolger

Effectief

Opvolger

Effectief

Opvolger

Burgemeester

6

1

6

1

5

0

Schepen

14

1

16

2

13

5

Gemeenteraadslid

18

5

23

14

24

4

OCMW-voorzitter

2

0

2

0

2

1

OCMW-raadslid

2

1

1

1

1

0

Totalen

42

8

48

18

45

10

4.1.4. De vernieuwingsgraad in de provincieraad
We berekenden de vernieuwingsgraad enkel voor de effectieven bij de start van de
legislatuur. Alle provincieraadsleden die voorheen nooit een provinciaal mandaat hadden
gehad (al dan niet aansluitend bij het mandaat in het betreffende verkiezingsjaar) werden
hierbij als ‘nieuwe’ raadsleden beschouwd.
Opvallend is dat de vernieuwingsgraad die in 2006 al sterk was toegenomen, in 2012
nog eens toenam. Meer dan de helft van de raad bestond in dat jaar uit neofieten. Dit
heeft onder meer te maken met het groter aantal vrouwen in de provincieraad en met de
doorbraak van N-VA op provinciaal niveau. Die partij vormde in 2006 nog een kartel met
CD&V maar brak in 2012 zowel op gemeentelijk als provinciaal vlak door9 .
De vernieuwingsgraad per verkiezingsjaar.

2000

9

2012

M

V

M

V

M

V

21

13

22

17

28

19

33

8

2006

39

47

Rodenbach, J, Steyvers, K. & Reynaert, H. (2013). Tussen Dorpsstraat en Wetstraat? Burgemeesters als
stemmenkampioen en cumulards? In H. Reynaert & K. Steyvers (red.), De verkiezingen van 14 oktober 2012 : de kracht
van verankering? Brugge: Vanden Broele, pp. 141–162.
Voor achtergrond, zie: Valcke, T. & Reynaert, H. (2013). Analyse van een electoraal tweestromenland.
De provincieraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 in Vlaanderen en Wallonië. In H. Reynaert & K. Steyvers (reds.),
De verkiezingen van 14 oktober 2012. De kracht van verankering? Brugge: Vanden Broele, pp. 41-80.
Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

_
115

4.2. Profiel van de gedeputeerden
4.2.1. Man-vrouw verhoudingen in de deputatie
Dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in (lokale en provinciale) bestuursmandaten is
een oud zeer (cf. supra). Bovendien is die ondervertegenwoordiging des te uitgesprokener
naarmate men opklimt in de bestuurlijke echelons (het zgn. glazen plafond). Zoals er op
gemeentelijk niveau veel minder vrouwelijke schepenen en burgemeesters waren/zijn dan
gemeenteraadsleden, lag/ligt ook het aantal vrouwelijke gedeputeerden in de afgelopen
decennia telkens ver onder het niveau van het aantal vrouwelijke raadsleden.
Dat wordt bevestigd in onderstaande tabel waaruit blijkt dat er in West-Vlaanderen
telkens één vrouwelijke gedeputeerde was. Twee keer was dat Marleen Titeca-Decraene
(in de legislaturen 2000-2006 en 2006-2012), één keer was dat Myriam Vanlerberghe (in
de legislatuur 2012-2018).
We kunnen daar nog aan toevoegen dat er sinds 2012 ook een vrouwelijke provincieraadvoorzitter is (zie hoofdstuk 3).
Verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke gedeputeerden

Legislatuur

Mannen

Vrouwen

2000–2006

5

1

2006-2012

5

1

2012-2018

5

1

4.2.2. Leeftijdverhoudingen in de deputatie
Bij het beschouwen van de leeftijdcategorieën in de deputatie dienen we uiteraard rekening
te houden met de lage nominale aantallen. Niettemin kan vastgesteld worden dat dezelfde
‘middelbare’ leeftijdcategorieën als in de provincieraad (over)vertegenwoordigd zijn (zie
tabel), terwijl de jongere en oudere leeftijdcategorieën ondervertegenwoordigd zijn.
In de drie legislaturen vond zeer geleidelijk een vernieuwing plaats in de personele
samenstelling van de deputatie.
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De verhouding tussen de verschillende leeftijdcategorieën bij de gedeputeerden in 2000, 2006
en 2012.

Leeftijdcategorieën

Aantal 2000

Aantal 2006

Aantal 2012

18-24
25-29
30-34
35-39
40-44

1
2

45-49

1

2

2

50-54

2

1

2

55-59

1

2

1

60-64

1

65-69
70Totaal

6
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West-Vlaanderen pioniert:
de gebiedsgerichte werking
van de provincie
5.1.

Inleiding
5.1.1.

Voorgeschiedenis

Streken, gebieden of regio’s winnen aan belang. Sinds de jaren 1950 ontstonden er
tal van organisaties, projecten en overlegtafels die hun werking over verschillende
gemeenten spreiden. De impuls kwam daarbij soms van bovenaf, zoals bij Europese
impulsprogramma’s voor het platteland of de federale veiligheidsplannen voor politie- en
brandweerzones. Andere streekwerking groeide van onderuit.
De provincie was al vroeg bij die streekwerking betrokken. In de jaren 1950 zorgde ze voor
de oprichting van intercommunales, van de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij en
van een West-Vlaams studiebureau WES. In de jaren 1960 groeiden er van onderuit streek
initiatieven, vooral in plattelandsregio’s: het Promotiecomité Tielt, Samenlevingsopbouw
Veurne-Diksmuide en vooral Opbouwwerk Heuvelland. Gaandeweg gingen die streekorganisaties steeds grotere samenwerkingsverbanden aan zoals Samenlevingsopbouw
Westhoek in 1989, overleg tussen Westhoekburgemeesters in 1992, Westhoekoverleg
in 1994.
In de loop van de jaren 1980 en 1990 ontving het provinciebestuur van West-Vlaanderen
meer vragen om zich met streekdossiers in te laten. Zo was er de samenwerking met
buurtregio’s, vooral om grensoverschrijdende fietspaden uit te bouwen. Daarnaast gaven
Europese programma’s stimulansen voor een gebiedsgerichte ‘interregionale’ aanpak,
vooral in de grensregio’s met Nederland en Noord-Frankrijk. Ook kreeg de provincie
een aantal gebiedsgerichte opdrachten van het Vlaamse niveau, bijvoorbeeld voor het
beheer van plattelandsprogramma’s. Ten slotte wilde de provincie zichzelf ook sterker als
intermediair bestuur profileren en een meer klantgerichte dienstverlening uitbouwen door
regionaal actief te zijn.

5.1.2. Startschot in 1996
Op de vraag naar een versterkte inzet op regionaal niveau, ontwikkelde de provincie
tussen 1993 en 1995 een beleidsnota over gebiedsgericht beleid. In januari 1996 keurde
de provincieraad van West-Vlaanderen die goed. Daarmee maakte ze de ambitieuze
keuze om personeel en middelen in te zetten op maat van deelgebieden. Voortbouwend
op de bestaande initiatieven van streekontwikkeling en streekopbouw, stelt de nota
dat die deelgebieden de ‘relevante ruimtes voor actuele beleidsproblemen’ zijn. Dit
_
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gebeurde onder de noemer van vernieuwing ‘3G’: gedifferentieerd, gebiedsgericht,
geïntegreerd.
-

-

-

In plaats van gebiedsdekkende maatregelen te nemen, wenste de provincie voortaan
meer gedifferentieerd maatwerk mogelijk te maken in haar beleid. Maatregelen,
middelen en personeel kunnen verschillend worden ingezet voor de basisregio’s,
maar evengoed voor kleinere gebieden, of voor grotere gehelen.
Een ander sleutelwoord was samenwerking of netwerking met streekpartners:
intercommunales, intergemeentelijke overlegplatforms of regionale organisaties.
Gezamenlijke protocolovereenkomsten met een aantal preferentiële partners
maakten de structurele samenwerking op streekniveau met gecoördineerde inzet van
middelen mogelijk.
Ten slotte ging het vaak om complexe uitdagingen, waarbij sectorale benaderingen
inhoudelijk moeten afgestemd of geïntegreerd worden: plattelandsbeleid, leefbaarheid, kustzonebeheer, ... Daartoe werden intern en extern overlegstructuren opgezet:
stuurgroep gebiedswerking, werkgroepen platteland en kust, regiocommissies,
afstemmingsteams, streektafels.

Eén voorbeeld van die aanpak zijn de regionale landschappen, die dankzij de steun van
de provincieraad een Vlaamse erkenning behaalden: West-Vlaamse Heuvels (1995, het
allereerste in Vlaanderen), Houtland (2001) en IJzer en Polder (2004). Hoewel de Vlaamse
middelen daarna opdroogden, zette de provincie West-Vlaanderen die inzet verder met de
oprichting van eigen stadslandschappen: ’t West-Vlaamse Hart (2008) en Leie en Schelde
(2016).
Gebiedswerking groeide na 2000 uit tot een relatief nieuwe taak voor provincies.
Door de strategische beleidsnota van 1996 en de streekhuizenstrategie van 2001 nam
West-Vlaanderen daarin het voortouw, wat o.m. tot uiting kwam in het VVP-overleg
omtrent Gebiedsgericht Werken van 2006 1 .

5.1.3. De bestuurlijke context voor gebiedswerking na 2003
Door de Lambermontakkoorden van 2000 en 2001, die de hele staatsinrichting
federaliseerden, kwamen heel wat nieuwe bevoegdheden, zoals de ‘binnenlandse’
bestuurlijke organisatie of het plattelandsbeleid, bij de gewesten terecht. De Vlaamse
Gemeenschap voerde daarom twee jaar lang een zogenaamd ‘kerntakendebat’ om
afspraken te maken over de bevoegdheden tussen de Vlaamse, provinciale en lokale
bestuursniveaus. Het bestuursakkoord uit 2003 bepaalde als een apart aandachtspunt
dat de provincies instonden voor de gebiedsgerichte samenwerking tussen de
bestuursniveaus en streekpartners. In het provinciedecreet van 2005 werd die provinciale
opdracht bevestigd2 .
In 2006 werd een vernieuwingsorganisatie van de Vlaamse Gemeenschap ingezet onder
de titel ‘Beter Bestuurlijk Beleid’. Daarbij werd de administratie ingedeeld in 13 sectorale
agentschappen. Door die operatie kregen de provincies de kans om een integrerende
meerwaarde te bieden, door bijvoorbeeld te werken rond thema’s die niet in die vakjes
1
2

www.gebiedsgerichtwerken.be
De Mets, J. (red.) (2006). De ene streek is de andere niet… 10 jaar gebiedsgerichte werking in de provincie
West-Vlaanderen. Brugge: Provincie West-Vlaanderen.
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pasten: leefbaarheid, stad en stadsrand, landschapsontwikkeling en -beheer, plattelandsontwikkeling. In 2011 ten slotte vormden de onderhandelingen omtrent de ‘interne
staatshervorming’ de basis voor een bevoegdheidsverdeling waarbij de provinciale taak in
regionale samenwerkingsverbanden werd bevestigd.
Datzelfde jaar bevraagde het Agentschap Binnenlands Bestuur alle provinciale en lokale
overheden naar alle vormen van streekoverleg waarin ze betrokken zijn, de zogenaamde
‘regioscreening’. Het resultaat was niet alleen een overzicht van die samenwerkingsverbanden, maar ook een discussie over de toegenomen bestuurlijke samenwerking
op dat niveau. Is dat bestuurlijke verrommeling, of net een vorm van efficiëntiewinst
door samenwerking? En hoe zit het met de democratische controle op die vormen van
samenwerking? En welke rol speelt een provinciebestuur daarin?

5.2. Uitbouw van de dienst
gebiedsgerichte werking
Vanaf 1996 werd een deel van het provinciepersoneel gedeconcentreerd ingezet in eerst
drie (Brugge-Oostende, Kortrijk-Roeselare-Tielt en Westhoek), later in vier basisregio’s
(Westhoek, Midden-West-Vlaanderen, Zuid-West-Vlaanderen en Brugge-Oostende).
In 1999 ging het in totaal om 22 medewerkers, grotendeels met een sectorale opdracht.
Ook het bestaand provinciaal beleid werd vertaald op maat van deelregio’s door
gebiedswerkers: toerisme, natuur en landschap, landbouwverbreding, cultuur en welzijn.
Vooral vanuit de dienst Toerisme, die zich in 2001 ontpopte tot Westtoer, was een
doorgedreven regiowerking de basis voor een reorganisatie.
Naast die antenne- of ambassadeursfunctie, werd voor elk gebied ook een speerpuntenbeleid
opgemaakt waarin meer geïntegreerde uitdagingen terechtkwamen. Dat ‘het Boeverbos’
zich met dergelijke alomvattende regionale thema’s bemoeide, werd aanvankelijk met
argwaan gevolgd door streekorganisaties. Ook bij de bestaande provinciale lijndiensten
heerste er aanvankelijk scepsis tegenover een geïntegreerde aanpak waarbij regionale
beleidsplannen of zelfs streekpacten met andere organisaties worden ontwikkeld. Nochtans
stuurde de beleidsnota Economie van minister Van Mechelen in 2001 al aan op zo’n betere
subregionale beleidsafstemming. Daartoe diende het Streekeigen Management (STEM)
te worden versterkt, in eerste instantie door structureel overleg tussen streekinitiatieven
en vervolgens door een bundeling van krachten in een ‘Huis van de Streek’, waarbij de
minister het voorbeeld van het Esenkasteel aanhaalde.
De West-Vlaamse streekhuizen bieden een gezamenlijke huisvesting en vergaderlocaties
aan gebiedswerkers en aan streekorganisaties: burgemeestersoverleg, resoc (Regionaal
Socio-Economisch Overlegcomité), regionale welzijnsraden, streekintercommunales,
Westtoer, regionale landschappen. Het achterliggende idee was dat waar mensen
samenzitten, er samenspraak en interactie ontstaat, eerst veelal informeel, dan
projectmatig en gaandeweg structureel.
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OPENING VAN STREEKHUIZEN
1996
1998
2001
2002-2003
2005

streekhuis Esenkasteel in Diksmuide
met een tijdelijke verhuis naar Auris-campus in Ieper in 2012 en 2013
‘huis van de streek’ in de Orangerie Broel in Kortrijk,
vanaf 2008 in het kasteel ’t Hooghe, vanaf 2016 op de campus Pottelberg
streekhuis in het Provinciaal Educatief Centrum in Roeselare,
vanaf 2004 in een voormalig fabrieksgebouw in Rumbeke, vanaf 2016 in het
Huis van de Voeding
streekhuis Kasteel Tillegem in Brugge
Provinciaal Ankerpunt Kust (PAK) in Oostende, vanaf 2014 Streekhuis Kust

Naar aanleiding van de 10de verjaardag van de nota in 2006, werd werk gemaakt
van methodiekontwikkeling, o.a. door samenwerking met andere provincies en de
ontwikkeling van handleidingen. Enkele grotere evaluatie-oefeningen blikten terug op de
gelopen processen en behaalde resultaten van de gebiedswerking, en een publicatiereeks
‘Gebiedsgericht beleid in de praktijk’ vatte dat samen: de aanpak om de leefbaarheid in
dorpen te verbeteren, de resultaten van grotere geïntegreerde gebiedsprogramma’s, de
inzet van Europese investeringen in de Westhoek3 .
In de loop van 2008 werd de hele werking van de dienst gebiedsgerichte werking
geëvalueerd, vanuit het gevoel dat er heel wat organisch was gegroeid, maar dat er nood
was aan een meer strategische aanpak. Via interviews, enquêtes en een doorlichting werd
duidelijk dat de taakstelling van de provinciale gebiedswerking steeds meer erkenning
kreeg, maar onvoldoende vertaald werd naar andere provinciale diensten. Een herordening
en verankering van de dienst was aangewezen, waartoe in 2009-2011 stappen werden
gezet.
In 2010 werden ook de regionale bestuursverbanden in Westhoek, Zuid- en Midden-WestVlaanderen extern doorgelicht, hetgeen het agentschap Binnenlandse Bestuur in 2011
inspireerde om dat voor heel Vlaanderen te doen. De provincie West-Vlaanderen koos
eveneens in 2011 om regiocommissies op te richten, waarbij provincieraadsleden nauwer
betrokken zijn bij regionale debatten. De interne staatshervorming leidde vanaf 2014 tot een
afslanking van het takenpakket van de provincies, waarop de provincie West-Vlaanderen
koos voor een gebiedsgerichte strategie.
In 2016 werd 20 jaar Gebiedswerking in West-Vlaanderen gevierd. Pioniers, partnerorganisaties, bestuurders en academici namen deel aan debatavonden waarin per regio
enkele bestuurlijke krachtlijnen werden uitgelicht. Een publicatie vatte toekomstige
uitdagingen voor een provinciaal gebiedsgericht beleid samen. De Vlaamse Vereniging
voor Ruimtelijke Planners (VRP) startte in 2013 met een opleiding ‘gebiedsgerichte
ruimtelijke ontwikkeling’ gebaseerd op West-Vlaamse casussen, terwijl ook de provincie
Antwerpen in 2014 startte met een Dienst Gebiedsgericht Beleid (DGB). De viering van
20 jaar betekende dan ook dat de dienst in 2017 werd opgenomen in de Griffie, hogerop
in het provinciale organogram.

3

Houthaeve, R. e.a. (red.) (2007). Geïntegreerde gebiedsgerichte projecten, meer dan een experiment. Brugge: Provincie
West-Vlaanderen.
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5.3. Plattelandsbeleid
West-Vlaanderen is nog rijk aan platteland. Dat platteland is de laatste jaren ingrijpend
veranderd: landbouwers worden geconfronteerd met nieuwe opdrachten, nieuwe
functies en nieuwe uitdagingen. Ook mensen die op het platteland wonen, stellen andere
verwachtingen. Tegelijk ontstond er een nieuwe dynamiek op het platteland: veel meer
fietsen of wandelen, een grote aantrekkingskracht van waarden als stilte en rust, Europese
bescherming van natuur, andere vormen van land- en tuinbouw. Deze veranderingen
hebben een grote invloed gehad op het uitzicht van het platteland: leegstaande
hoevegebouwen, woonlinten aan dorpen, industrieterreinen, dynamiek rond voormalige
school- en kerkgebouwen, brede doortochten door woonkernen. Het provinciale beleid,
dat al heel lang erg ‘plattelandsgericht’ was, had op het einde van de jaren 1990 nood aan
een meer strategische en samenhangende aanpak.

5.3.1. Navigatieplan voor het platteland
Voor een provinciaal plattelandsbeleid werd daarom niet over één nacht ijs gegaan.
Een studiedag over de ‘Stille Metamorfose van het Platteland’4 in 1999 en een reeks
debatavonden ‘Quo Vadis met het West-Vlaamse Platteland’ in 2002 gaven input.
Op het einde van dat jaar stelde de provincieraad dan het Provinciaal Navigatieplan
voor het West-Vlaamse Platteland 2003-2030 vast: de eerste sectoroverschrijdende
meerjarenplanning voor platteland in Vlaanderen5 , met vijf onderdelen:
-

Ondersteunen en beter integreren van economische dynamiek in plattelandsgebieden;
Streven naar een goed ingepaste, kwaliteitsvolle en duurzame landbouw;
Versterken van de woon- en leefomgeving;
Zorgen voor basiskwaliteiten op het platteland;
Versterken van de identiteit van het platteland.

Dit navigatieplan werd ondertussen al tweemaal geactualiseerd. In 2010 bleven de grote
lijnen behouden maar werd vooral het actieplan kritisch geëvalueerd en bijgestuurd. De
tweede actualisatie in 2014 zorgde voor nieuwe ontwikkelingen zoals ontwikkeling van
de open ruimte als een cruciale bouwsteen en hefboom voor de toekomst van het sterk
verstedelijkte Vlaanderen.
De op het platteland vastgestelde uitdagingen vragen om een geïntegreerde,
gedifferentieerde en gebiedsgerichte aanpak, en dus om een bijzondere vorm van
streekwerking. Het is daarom niet onlogisch dat het provinciale plattelandsloket ingebed
zit in de gebiedsgerichte werking van de provincie.

4
5

De Roo, N., De Rynck, F. & Vandelannoote, S. (red.) (1999). De stille metamorfose van het Vlaamse platteland.
Verslagboek Reflectiedag Plattteland. Brugge: Die Keure.
Paret, B. e.a. (red.) (2003). Navigatieplan voor een vitaal West-Vlaams platteland. Brugge: Provincie West-Vlaanderen.
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5.3.2. PDPO en LEADER
De doelstellingen uit het ‘navigatieplan’ worden deels gerealiseerd via inzet van eigen
provinciale middelen en mensen, anderzijds via projectwerking binnen het Vlaamse
Programmeringsdocument Plattelandsontwikkeling (PDPO). Die projecten worden
financieel ondersteund door Europa, Vlaanderen en de provincie.
Zowel onder PDPO I (2000-2006), PDPO II (2007 – 2013) als PDPO III (2014-2020) werd
het beheer van de gebiedsgerichte maatregelen door het tweespan provincies – VLM
opgenomen. Wat de provincie West-Vlaanderen betreft, kwam die taak bij het provinciaal
plattelandsloket te liggen. Die PDPO-werking is gebiedsgericht: in Zuid-West-Vlaanderen
gaat het bijvoorbeeld veel meer om een context van oprukkende verstedelijking en de
vervlechting van stad en platteland, met bijvoorbeeld een project rond een bibliotheekbus
met gemeentelijke dienstverlening in Zwevegem. In andere regio’s draait het dan meer om
projecten inzake toeristisch onthaal op het platteland, of om het opwaarderen van landelijk
erfgoed.
Bepaalde regio’s in West-Vlaanderen konden en kunnen ook rekenen op LEADER-steun
(Liaisons Entre Actions de Dévelopment de l’Economie Rurale). Dat Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling, sedert 2007 geïntegreerd in het PDPO,
wordt van onderuit geregisseerd, bedacht en uitgewerkt. De fondsen daarvoor zijn
doorgaans sterker regionaal geconcentreerd dan bij PDPO, en de sturing gebeurt door
een plaatselijke groep (PG), een publiek-privaat partnerschap dat een ontwikkelingsplan
opstelt voor z’n regio dat dan via projectwerking wordt geconcretiseerd. Onder Leader I
en II werd al eind de jaren 1990 met de methodiek gepionierd in de Westhoek. Inzet was
het verhogen van de leefbaarheid van het platteland. Daarna kwam, onder Leader+, het
Brugse Ommeland aan de beurt van 2002 tot 2008, met vooral inzet op verbreding en
milieuzorg in de landbouw. Van 2007 tot 2013 liep Leader zowel in de Westhoek als in het
Tielts Plateau, sinds 2014 in dezelfde Westhoek en een groter Midden-West-Vlaanderen.
Projecten varieerden van de bouw van ontmoetings- en bezoekerscentra, over steun aan
het kunstenfestival in Watou, tot zorgnetwerken voor ouderen. In Leader 2014-2020 ligt de
focus meer op de aanpak van landbouwproblematieken.

5.3.3. Leefbaarheid van dorpen
Een eerste belangrijke aanzet voor een plattelandsbeleid werd gegeven door het
onderzoek naar de leefbaarheid van kleine dorpskernen in de Westhoek in 1998. In een
deel van de dorpen leek de bevolking weg te trekken door het sluiten van voorzieningen.
Aanvankelijk onderzoek nuanceerde dat beeld: niet alle dorpen zagen hun leefbaarheid
bedreigd en de oorzaak lag niet bij het slinkende winkel- en schoolaanbod maar bij de
toegenomen mobiliteit van dorpsbewoners. Het autonome, complete dorp, hoewel nog
steeds een krachtig ideaal, was in feite al vervangen door een woondorp, waarbij de regio
meer het referentiekader voor de bewoners vormt.
Dat onderzoek vormde de basis voor een dorpsontwikkelingsstrategie in de Westhoek, die
vanaf 1999 gerichte investeringen ondersteunde met Europese plattelandsmiddelen uit het
programma 5b Phasing Out. De aandacht ging daarbij vooral uit naar de verfraaiing van de
woonomgeving, zoals verkeersaders en pleinen in geselecteerde dorpen, maar ook naar
het aanbieden van dorpshuizen en ontmoetingsruimte voor minder mobiele doelgroepen
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Herbestemming van de oude parochiezaal van Watou, met betrokkenheid van bewoners (opening 2004)

zoals jongeren en ouderen. In 2006 werd de leefbaarheidsstrategie in de Westhoek
herzien, o.a. in de selectie van dorpen die in aanmerking kwamen voor investeringssteun.
Omdat de kwaliteit van de ontwerpen voor pleinen, zalen en andere ontmoetingsplekken
al te sterk varieerde, werd in 2002 een Kwaliteitskamer opgericht, die advies geeft op de
voorontwerpen en de ontwerpen van infrastructuurprojecten die in aanmerking willen
komen voor Europese plattelandssteun. De deputatie lanceerde in 2006 een project om
gemeenten financieel aan te sporen om bij dorpsherinrichtingen hun bevolking te betrekken,
een duidelijke ontwerpopdracht te formuleren en het advies van de kwaliteitskamer in te
winnen6 . Deze aanpak werd in 2008 in een provinciaal dorpenreglement gegoten, dat in
2014 wegens succes werd verruimd en opgeschaald.

6

Van Hove, E. e.a. (red.) (2006). Leefbaarheidsaanpak in de Westhoek 1997-2006. Brugge: Provincie West-Vlaanderen
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Ook elders werden leefbaarheidsonderzoeken gedaan: tussen Leie en Schelde in 20017,
aan de kust in 2004 8 en in het Brugse Ommeland in 2009. Dat laatste onderzoek resulteerde
in een praktische catalogusmap met tips en methodieken om leefbaarheid aan te pakken9 ,
en in dorpsprofielen.
Een belangrijk aandachtspunt bij alle leefbaarheidsinitiatieven was de participatie van
de dorpsbevolking. In het kader van de leefbaarheid van dorpen sloot de provincieraad
een samenwerkingsovereenkomst met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen voor de
ondersteuning van bevolkingsparticipatie in dorpen. Vanaf 2003 werd zo ongeveer één
voltijdse equivalent gefinancierd om de mobiliserende methodiek DorpInZicht in enkele
dorpen te begeleiden. Vanaf 2004 kwam daar de ondersteuning van dorpsplatforms rond
Veurne en Diksmuide bij10 , en tussen 2008 en 2010 een gelijkaardig project in Poperinge.
In 2012 werd die expertise verzilverd via een website en publicaties omtrent burgerparticipatie op het platteland11 . Dat voorbereidende werk zorgde ervoor dat West-Vlaanderen
een dicht netwerk van dorpsraden, -comités en -platforms heeft en in 2016 samen met het
Meetjesland de uitvalsbasis vormde voor de vzw Vlaamse Vereniging voor Dorpsbelangen.
In 2013 ondernamen de diensten Gebiedswerking, Ruimtelijke Planning, het Steunpunt
Sociale Planning en het agentschap POM een ambitieus ‘kernenonderzoek’. De
finaliteit was om de typologie van meer dan 300 dorpskernen in de ruimtelijke visie voor
West-Vlaanderen beter te onderbouwen, o.a. door juistere statistische afbakeningen,
inventarisatie van alle soorten voorzieningen en door de appreciatie van sleutelfiguren
voor die dorpen te verzamelen.

5.3.4. WinVorm
Een ander onderdeel van het plattelandsbeleid was de opstart van WinVorm in 2000.
Onder de slogan ‘West-Vlaanderen in Vorm’ werken de Vlaams Bouwmeester, Vlaamse
Landmaatschappij, intercommunales en de provincie samen aan ruimtelijke kwaliteit in
West-Vlaanderen. Verder stimuleren ze de lokale besturen via inspirerende lezingen en
bezoeken om hetzelfde te doen met hun begraafplaatsen, technische gebouwen, budgetvriendelijke jeugdlokalen, herbestemde kerkgebouwen en veel meer. In 2010 verbreedden
de partners de WinVorm-werking met de organisatie van de WinVorm Oproep: een
halfjaarlijks georganiseerde wedstrijd voor goede ontwerpers voor bouwprojecten, naar
analogie van de Open Oproep Vlaamse Bouwmeester. Wegens succes van de WinVorm
Oproep, werd in 2014 ook een gelijkaardige wedstrijd opgestart voor nog kleinere
opdrachten, de Selectie WinVorm. Het secretariaat van beide wedstrijden berust bij het
Plattelandsloket van de Gebiedswerking.

Leys, J., Thissen, F. & Linseele, W. (red.) (2001). Leefbaarheid in de dorpen tussen Leie en Schelde vanuit het perspectief
van jonge bewoners. Samenvatting onderzoeksrapport en aanbevelingen. Brugge: Provincie West-Vlaanderen.
8 Meire, M. & Bracke, P. (red.) (2005). Het leven zoals het is: de Kust. Samenvatting van het leefbaarheidsonderzoek
voor de Kust. Brugge: Provincie West-Vlaanderen; Meire, M. & Bracke, P. (red.) (2005). Wijkenatlas de Kust 2005.
Resultaten van het Leefbaarheidsonderzoek voor de Kust, per wijk. Brugge: Provincie West-Vlaanderen.
9 Dehullu, S. (red) (2010). Leefbaarheidscatalogus. Leefbaarheid is maatwerk! Brugge: HoWest.
10 Germonprez, S. e.a. (red.) (2006). Van schietstand tot denktank. Bewonersplatforms als inspirerend model voor steden
en gemeenten. Brugge: Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.
11 www.participatiewordtgesmaakt.be en Dekoninck, J. e.a. (red.) (2011). Beslist anders beslissen! Het surplus voor
besturen als bewoners het beleid mee sturen en Beslist mee beslissen! Ideeën en praktijkverhalen voor bewoners tuk
op participatie. Brugge: Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.
7
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5.3.5. Landbouwverbreding en hoeve- en streekproducten
Nog een andere poot van het ‘navigatieplan’ was landbouwverbreding, waarbij
landbouwers worden begeleid om naast voedselproductie ook andere inkomstenbronnen
te genereren, bijvoorbeeld via de verkoop van hoeveproducten, het aanbieden van zorg of
van landbouweducatie. Die werking werd opgebouwd binnen de gebiedsgerichte werking,
en vanaf 2006 ondergebracht bij POVLT/Inagro. In 2011 ontstond een overkoepelende
promotie- en marketingstructuur voor hoeve- en streekproducten, onder de noemer 100%
West-Vlaams. In 2014-2015 werd het kwaliteitslabel en het netwerk errond overgedragen
van het Plattelandsloket naar de POM.

5.3.6. Beeldkwaliteit, stilte, lichte en trage wegen
Eén van de beweegredenen tot het opmaken van het ‘navigatieplan’ was het bewaken
van de basiskwaliteiten van het platteland. Dit vertaalde zich o.a. in de opmaak van een
studie omtrent agrarische architectuur en het inpassen van loodsen en boerderijen in het
landschap en een studie over het sluipend en vaak oneigenlijk hergebruik van dat soort
gebouwen12 .
In 2011 werd een ‘provinciale lichtvisie’ ontwikkeld in overleg met lokale overheden en
de netbeheerders om de openbare verlichting op het platteland op een meer doordachte
manier in te richten. Her en der werd het licht gedimd en werden modelscenario’s uitgewerkt
voor verschillende soorten verlichtingssituaties. Een Kennisplatform Openbare Verlichting
West-Vlaanderen zorgt voor de verdere implementatie van die visie via opleidingen en
infosessies13 .
Trage wegen is de verzamelnaam voor buurtwegen, voetwegen, kerkwegels, land- en
boswegen, jaagpaden of oude spoorbeddingen. Gezien hun belang in het kader van
wandel- en fietsnetwerken èn omdat ze ecologisch en landschappelijk waardevol zijn,
moedigt de provincie de gemeenten aan om een visie op te maken voor de trage wegen
op hun grondgebied. Via projectwerking worden ze dan weer geholpen bij de inrichting
ervan. Het Interreg IVb-programma Accessing The Countryside, zette tussen 2010 en 2012
in op methodiekontwikkeling om dergelijke wegen weer open te stellen, herin te richten en
te onderhouden. Ook een computermodel voor het onderhoud en beheer van trage wegen
werd in dat verband ontworpen.

5.4. Regionale werking
5.4.1. Noord-West-Vlaanderen
De regio Noord-West-Vlaanderen is een verdeelde regio, bestaande uit twee bestuurlijke
arrondissementen met twee grote centrumsteden en twee toeristische regio’s. Het
maatwerk in deze regio betekent dan ook dat vaak op kleinere schalen gebiedsprogramma’s worden opgezet.
12 Boussery, K. e.a. (red.) (2006). Agrarische architectuur, technisch bekeken. Beitem: POVLT; Verhoeve, A. & Boute; B.
(2010). Nieuwe inzichten in de economische dynamiek op het Vlaamse platteland. Eindrapport Studie. Brugge: IPO/VLM.
13 Deroo, N. & Buffel, S. (2011). Lichtvisie West-Vlaams Platteland. Lichtconcepten en elementen voor operationalisering
ervan in lichtprojecten. Brugge: Provincie West-Vlaanderen.
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Staats-Spaanse Linies aan het Zwin

De gebiedswerking startte met de opmaak van een grensoverschrijdende gebiedsvisie voor
de hele Zwinstreek in 1997. Daarbij werd o.a. een plan opgemaakt om de middeleeuwse
dijkstructuren opnieuw zichtbaar te maken en te benutten via een dijkenplan. Om zeldzame
amfibieën als de boomkikker te helpen, werden drinkpoelen voor vee aangelegd. Daarna
groeiden ook in andere gebieden gebiedsvisies: in 1999 een studie over de Brugse ‘Groene
Long’, in 2001 een gebiedsvisie voor de Oudlandpolder tussen Oostende, Blankenberge en
Brugge, in 2002 een voor het Houtland, het dreven- en parkenlandschap van Torhout tot
Sijsele. Telkens werden partners en gemeentebesturen gezocht, verwachtingen op elkaar
afgestemd en actieplannen opgesteld. Die visies konden worden uitgevoerd dankzij de
Interreg programma’s.
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Eén van die projecten, het Interreg IIIa-project Staats-Spaanse Linies, werkte tussen
2004 en 2007 aan de herwaardering van de verdedigingswerken uit de 16de en 17de eeuw.
De stadsvestingen, forten, redoutes en linies werden aan Vlaamse en Zeeuwse zijde in
kaart gebracht, her en der gereconstrueerd en geduid via infopanelen, wandelingen en
onthaalcentra. Dat project leidde tot een vervolg onder Interreg IVb, ‘Forten en Linies
in Grensbreed Perspectief’, waarbij ook de Hollandse Waterlinie en de Antwerpse
Fortengordels mee werden genomen, en de promotie nog sterker werd: een Vlaams-Nederlandse Fortennacht, een Suske en Wiskestrip, een nieuw bezoekerscentrum in Damme.
In 2012 stelde elke basisregio van de gebiedswerking een gebiedsinrichtingsprogramma
voor, om provinciale investeringen intensiever op elkaar af te stemmen. De werking in
Noord-West-Vlaanderen werkte samen met collega-diensten, VLM en lokale besturen
een actieprogramma uit voor de ruime Zwinstreek: bijgestelde fietsknooppunten,
uitgewerkte recreatieve tracés, herinrichting van de recreatieve as langs de Damse Vaart,
tentoonstellingen en publicaties rond 100 jaar Damse Vaart.

Gebiedsprogramma’s in Noord-West-Vlaanderen

In de Oudlandpolder werd in 2005 een studie gemaakt van de schade die zomerganzen
aanrichten op akkers, en een meldpunt opgericht. In 2010 volgde een functietoekenningsplan voor de landbouwwegen in de Oudlandpolder, dankzij het Interreg IVb-project
Accessing the Countryside. Via dat project werden trage wegen geselecteerd, opengesteld
en onderhouden.
_
130

Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

In 2007 werd in het Brugse Ommeland een inventaris gemaakt van de kasteeldomeinen en
hun juridische context via Interreg IVb, hetgeen in 2016 leidde tot het gebied Kasteelbossen,
met een eigen landkaart, evenementenkalender en investeringsplan.
Via Interreg IVa werd vanaf 2009 werk gemaakt van Leefbare Haven Zeebrugge. Dat project
compenseert de havenontsluiting en –uitbreiding door de aanleg van fiets- en wandelverbindingen, de installatie van uitkijkposten over de haven en de heraanleg van parken en
speelterreinen. In 2011 werd een vervolgproject goedgekeurd, Leefbare Haven Zeebrugge
bis, waarbij nog meer op communicatie omtrent de havenuitbreiding wordt gemikt.
Een ander gebiedsprogramma ontstond uit de VLM-landinrichtingsprojecten ten zuiden
en zuidoosten van Brugge: Brugse Rand, Bulskampveld, Veldgebied Jabbeke-Wingene,
Mobiliteitsas Brugge-Gent. In 2010 werden onder die impuls recreatieve gebiedsvisies
opgemaakt voor respectievelijk de Brugse Rand en het Bulskampveld. In de Brugse Rand
leidde dat o.a. tot het sluiten van de Groene Gordel in samenwerking met de VLM in 2014.
In het Bulskampveld was de aanpak nog intensiever, met de oprichting van een
landschapspark in 2011, waarin elf partners samenwerken aan een gezamenlijk onthaal
van recreanten en toeristen14 . Het gebied van ca. 90km² strekt zich uit over Beernem,
Oostkamp, Wingene, Ruiselede en Aalter. De inzet was in eerste instantie gericht op een
erg fijnmazig en aantrekkelijk wandel-, fiets- en ruiternetwerk. Maar ook versterkte de
samenwerking de herinrichting van waardevolle landschapsplekken, en zorgde het voor
een gezamenlijke promotie en huisstijl. In 2015 vielen de leader-middelen, die zorgden
voor de coördinatie en gezamenlijke visie, weg. De provincieraad nam daarop het besluit
om de kosten op zich te nemen voor het permanent coördineren van de samenwerking van
de ondertussen 18 partners, ook voorbij het toeristisch-recreatieve luik.
Een ander belangrijk deelprogramma is de werking op en rond de voormalige spoorweg
Groene 62, tussen Oostende en Torhout. De 22 kilometer lange verbinding biedt sinds het
eind van de jaren 1970 rust, landschap, natuur en ontspanning, maar was rond 2010 toe aan
herinrichting. De route kon beter aansluiten op de onmiddellijke omgeving, de infrastructuur
was weinig comfortabel en onderhoudsvriendelijk en de start- en eindpunten lagen nog
ver buiten de beide stadscentra. In opdracht van de provincie maakte de wvi daarom in
2009 een omgevingsstudie met o.a. oog voor ruiter- en mountainbikeroutes, rustpunten,
verlichtingsplannen, ommetjes naar belevingspunten en zonering in deelruimten. De
uitvoering ervan begon in 2011.
Een bijzondere, sectorale gebiedsontwikkeling in Noord-West-Vlaanderen is sinds 2014
het korteketen-programma. In aansluiting op initiatieven zoals het Foodlab Brugge en het
landbouwpark Stene in Oostende, stimuleert dat de directe afzet van voedingsproducten,
o.a. via sensibilisering van producenten en consumenten, de ondersteuning van
thuisverkoop, en de promotie via kaarten en digitale middelen.

5.4.2. De kust
De kust behoorde niet tot de basisregio’s uit de nota van 1996, hoewel er redenen zijn
om het als een aparte regio te beschouwen: het sterk verstedelijkte karakter van de
14 Van Alsenoy, I. e.a. (red.) (2012). De Provincie in de regio Brugge-Oostende. Brugge: Provincie West-Vlaanderen.
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kustlijn, de aanwezigheid van aparte economische sectoren als visserij en kusttoerisme, de
uitgesproken demografische vergrijzing.
Eerder dan een eigen streekhuis op te richten, verkoos de provincie in 2001 om samen met
enkele partners een ‘Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van de Kustzone’ (CGBK)
op te richten; in 2007 gewijzigd in Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer. Die partners
waren het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ),de Vlaamse agentschappen voor Maritieme
Dienstverlening en Kust (MDK), Natuur en Bos (ANB) en de Federale Overheidsdienst
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen, en Leefmilieu.
In 2014 werden de taken van het Coördinatiepunt grotendeels overgenomen in het
nieuw opgerichte Streekhuis Kust. Zo werd de kust officieel de vijfde regio binnen de
gebiedswerking. Net als de andere streekhuizen verwelkomt ze externe streekgerelateerde
organisaties, zoals RESOC Oostende en sinds 2015 de cel Kusterfgoed.
Vanaf de start ondernam het Coördinatiepunt initiatieven ter ondersteuning van een
beleidsmatige afstemming tussen de verschillende beleidspartners. ‘Het Kustkompas:
indicatoren als wegwijzers voor duurzame ontwikkeling aan de kust’ gaf niet alleen trends
aan de kust weer, maar ook inspiratie om die ontwikkelingen te beantwoorden met een meer
duurzaam beleid. Vanaf 2008 vormt ‘het Kustforum’ een jaarlijks debatplatform over actuele
kustthema’s. In de jaarboeken ‘De Kust’ werd tussen 2008 en 2014 het kustnieuws van het
voorbije jaar gebundeld.
Daarnaast zorgde het Coördinatiepunt ook voor het vormen van een maatschappelijk
draagvlak voor een geïntegreerd kustbeheer. Die beleidsvoorbereidende en communicatieve
werking kon rekenen op steun van diverse Interreg-projecten. Het 2 Zeeënprogramma
‘Combining Sea and Coastal Planning in Europe’ (C-Scope) verkende tussen 2008 en 2011
nieuwe vormen van ruimtelijke planning op zee en aan de kust, waarbij economie, milieu en
landschap een evenwicht vonden. Eén van de resultaten was een grondige herwerking van
de Kustatlas uit 2004, die in 2011 ook online ging15 en vanaf 2017 zal opgenomen worden
in het cartografische Compendium voor Kust en Zee (VLIZ): van visserijzones tot vormen
van zeewering over de economische impact van kusttoerisme, overslaghavens en visserij.
Het project ‘120 Kilometer Kustkwaliteit’ bracht ook in 2008-2011 de Vlaamse en Zeeuwse
kustgemeenten samen rond drie thema’s: ecologisch strandbeheer, betere veiligheid en
betere toegankelijkheid van stranden. Ook klimaatverandering staat op de agenda. Met het
Interreg 2 zeeën project SCAPE (Shaping Climate Adaptive Places) werkt de Gebiedswerking
Kust aan klimaatadaptatie via slim waterbeleid en landschapsinrichting.
Reeds in 2004 voerde de provincie een onderzoek uit naar de leefbaarheid aan onze Kust
voor bewoners. Al vlug bleek dat betaalbaar wonen een bijzonder knelpunt is, zeker door de
ongewone verhouding tussen permanent wonen en tweede verblijven. Dat thema is bijzonder
complex, situeert zich op het snijpunt van wonen en ruimtelijke ordening, heeft juridische
implicaties en situeert zich binnen een vrije markt waarop de overheid weinig impact heeft. In
2006 publiceerde de provincie daarom een handleiding met beleidsadvies en instrumenten
om het wonen aan de kust betaalbaar te houden: enerzijds door de tweedeverblijfsdruk in te
perken met ruimtelijke planning, belastingen en andere regelgeving, anderzijds door actief
betaalbare woningen op de markt te brengen via een woonbeleidsplan16 .
15 www.kustatlas.be
16 Vandermeulen, A. (red.) (2006). Op zoek naar instrumenten om betaalbaar wonen aan de kust mogelijk te maken.
Handboek. Brugge: Provincie West-Vlaanderen.
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Een ander aspect van de leefbaarheid is de uitgesproken vergrijzing bij de kustbewoners.
Een onderzoek bevestigde in de publicatie ‘Ook aangespoelden blijven’ (2015) dat een groot
deel van hen op latere leeftijd en na herhaald vakantieverblijf zich aan de kust vestigden.
De publicatie was de aanleiding voor het publiceren van een inspiratiegids ‘Ruimte voor
ouderen, inspiratiegids wonen voor ouderen’. De gids plaatst een aantal hedendaagse
woonbehoeften bij ouderen in een breder perspectief en toont mogelijkheden aan de
kustgemeenten om daarmee aan de slag te gaan.
De kust staat onder een bijzonder grote ruimtelijke druk. In nauwe samenwerking met
de dienst Ruimtelijke Planning en andere provinciale diensten werd een overkoepelend
kader van het provinciaal ruimtelijk beleid ‘Deelruimte Kust’ ontwikkeld. Strategische
projectgebieden aan de kust zijn de realisatie van een ecologisch golfterrein in
Blankenberge, de reconversie van de militaire basis in Koksijde en de ontwikkeling van de
Rechteroever van Nieuwpoort. Ten slotte is er sinds 2016 ook met Ruimte Vlaanderen een
nauwe samenwerking in het kader van het Territoriaal Ontwikkelingsprogramma voor de
Kust. Een van de belangrijke thema’s hier is de stedelijke reconversie van de bebouwde
omgeving.

5.4.3. Midden-West-Vlaanderen
Aanvankelijk werden de arrondissementen Kortrijk, Roeselare en Tielt binnen de
gebiedsgerichte werking als één gebied benaderd, omwille van de beperkte personeelsinzet.
Toch ontstonden er vanaf 2002 twee polen voor gebiedswerking: één rond Roeselare en
het meer landelijke gebied rond Tielt, en één in Kortrijk. Aanvankelijk werd het streekhuis
in Roeselare ondergebracht in het Provinciaal Educatief Centrum, maar in mei 2004 werd
een nieuwe locatie ingehuldigd, een modernistisch fabrieksgebouw uit de jaren 1930. Begin
2016 nam de streekhuiswerking dan zijn intrek in de site van Het Huis van de Voeding, in de
voormalige bottelarij van de brouwerij Rodenbach.
Bij de opstart van een gebiedsgerichte werking in Midden-West-Vlaanderen bleek uit
onderzoek dat het wooncomfort in de regio problematisch laag was. Met provinciale
middelen ontstond daarom een uniek pilootproject rond intergemeentelijke samenwerking
in de Izegemse regio. Die samenwerking leverde op korte termijn heel wat meerwaarde,
vooral voor de dienstverlening aan burgers met woonproblemen. In de daaropvolgende
jaren zorgde een traject ervoor dat drie clusters intergemeentelijk woonbeleid ontstonden
rond de (centrum)steden Roeselare, Izegem en Tielt, die heel de regio dekten, en die
eind 2009 door Vlaanderen werden erkend als regionaal intergemeentelijk woonbeleid.
In Midden-West-Vlaanderen werd de focus van dat woonbeleid verbreed naar duurzaam
woonbeleid, breder dan louter de aanpak van huisvestingsproblematiek. In de regio werden
daarom pilootprojecten opgezet die een samenspel vormen van sociaal beleid, ruimtelijke
planning, ecologie van wonen, bereikbaarheid van voorzieningen en responsabilisering
van bewoners.
Het tweede strategisch project van de gebiedswerking Midden-West-Vlaanderen was
het gebiedsprogramma kanaalzone Roeselare-Ooigem. In 2003 werd deze kanaalzone
afgebakend als een specifiek gebied met tal van kansen en uitdagingen. Gemeentebesturen,
de West-Vlaamse Intercommunale (wvi), Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) en bedrijven
kwamen daarmee een eerste keer samen om een ruimtelijke gebiedsvisie uit te werken. Het
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document was niet enkel inhoudelijk sterk, maar legde ook bruggen tussen verschillende
partners. Projecten overschreden bijvoorbeeld de gemeentegrenzen, en de samenwerking
tussen bedrijven en overheden was enthousiast. Detailplannen werden uitgewerkt, visies
op elkaar afgestemd en de uitwerking mogelijk gemaakt in diverse Europese projecten
zoals Canal Link, Waterways for Growth en Functioneel Groen. In 2010 werd een formeel
samenwerkingsprotocol opgesteld voor de kanaalzone en twee jaar later werd de 150ste
verjaardag van het kanaal gevierd. Een kunstenproject ‘Ondernemen is een kunst’ gaf
bewoners en bezoekers de kans om de bedrijven langs het kanaal op een kunstzinnige
wijze te leren kennen. Vanaf dat vieringsjaar werd de nadruk verlegd van visievorming en
studiewerk, naar het realiseren van concrete projecten. Ook de grootschalige infrastructuurwerken die Vlaanderen tegen 2025 plant, moeten de zone doen uitgroeien tot een
economisch performante regio waar het ook goed is om te wonen en te leven.
Het derde strategische project startte in 2008 als het Stad-land-schap ’t West-Vlaamse
Hart. Dat samenwerkingsverband tussen provincie, 9 aangesloten gemeenten en een
breed middenveld, wil de kwaliteit van het landschap en het streekeigen karakter van
de regio bevorderen. En dat landschap is wel degelijk erg kenmerkend: open ruimte
afgewisseld met eerder verstedelijkte gebieden, en een erg zichtbare aanwezigheid van
de voedingssector en van intensieve landbouwactiviteiten. Het Stad-land-schap wil
voor de bevolking de leefbaarheid en de belevingswaarde van de regio verhogen, de
attractiviteit ervan versterken en recreatieve mogelijkheden creëren. Dat gebeurt door
een partnerschap, waarbij verbanden worden gelegd en bruggen geslagen tussen stad en
platteland, tussen economische activiteiten en omgevingskwaliteit, tussen professioneel
landgebruik en recreatief medegebruik. Als voorbeeld geldt het educatief project ‘zoom@
regio’. Als een alternatief voor bos-en zeeklassen wil dit arrangement in een tweedaagse
fietsverkenning mét overnachting aan leerlingen van het basisonderwijs een beter beeld
van hun eigen regio bieden. Ze bezoeken bedrijven en landbouwers, maar leren ook op
een hedendaagse en avontuurlijke wijze over de geschiedenis, het landschap en de natuur.
Eind 2016 werd het Stad-land-schap ‘t West-Vlaamse hart uitgebreid tot alle 17 gemeenten
van de regio Midden-West-Vlaanderen.
Een vierde strategisch project is de uitbouw van een Leadergebied, in een eerste
periode onder de naam ‘Tielts Plateau’ met 8 gemeenten en sinds 2014 als ‘MiddenWest-Vlaanderen’ met 14 gemeenten. Het programma heeft ook bij lokale besturen en
middenveldorganisaties het regiogevoel aangescherpt.
Een laatste strategisch project is sinds 2012 het inrichtingsprogramma ‘Zuid-Westelijke
rand Roeselare’. Het gaat hier over het gebied gelegen tussen Kezelbergroute, Heulebeek
en Stroroute en uitmondend in het stadsrandbos Roeselare. Dit inrichtingsprogramma
heeft tot doel een aantal inrichtingsprojecten te realiseren en op elkaar af te stemmen:
Ledegemse meersen, revitalisering Dadipark, Educatief Centrum in het stadsrandbos
Bergmolenbos-Sterrebos. Het omvat ook een concrete test van het concept ‘productief
landschap’, waarin economische dynamiek moet leiden tot een meer aantrekkelijk en
veerkrachtiger landschap.
Naast die projecten werd ook gewerkt aan een regio-identiteit als ‘streek van de
voeding-streek met smaak’. De regio vormt de groentetuin van Europa. De aanwezigheid
van diepvriesbedrijven, de REO-veiling, grote glastuinbouwcomplexen en het provinciale
landbouwcentrum Inagro is niet toevallig. Ook hogeschoolopleidingen ondersteunen die
hoogtechnologische voedingsindustrie. Samen met partners uit de sector werd daarom
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via het Europees Doelstelling-2 project ‘Thought4Food’ tussen 2010 en 2012 gewerkt aan
‘regional branding’ met onder meer de uitbouw van het Vlaamse Huis van de Voeding.
Daarnaast werden ook initiatieven ondernomen inzake innovatie, kennisuitwisseling,
clean tech en landschappelijke inpassing, om zo de voedingssector duurzamer te maken.
Het gebiedsgericht landbouwbeleid was al langer gericht op duurzaamheid. Een Europees
project ‘Onthaal op de boerderij’ zette in op landbouwverbreding. Maar ook strategisch
werkte de sector een duurzame toekomstvisie voor de landbouw uit. Een ruimtelijke visie
op de ontwikkeling van glastuinbouw liet economische ontwikkeling samengaan met
landschapsopbouw17. Om deze strategische visie ook effectief te implementeren keurde
Vlaanderen in december 2012 een ruimtelijk strategisch project goed. De rode draad
van dit ruimtelijk strategisch project was de koppeling van economische dynamiek aan
ruimtelijke kwaliteit.

5.4.4. Westhoek
Het zelfvertrouwen waarmee de Westhoek vandaag uitpakt, is van recente datum.
Decennialang lagen er meer dan honderd zelfstandige één-dorp-gemeenten gestold
onder een achterstandsgedachte. De vernielingen uit de Eerste Wereldoorlog kenmerken
er landschap en architectuur, de arbeidsmigratie naar Noord-Frankrijk zindert nog na. De
regio kwam als achtergesteld en perifeer gebied al in 1994 in aanmerking voor intensieve
Europese steun, waardoor er zich een eigen regiodynamiek ontwikkelde. De Westhoek
vormde de bakermat en proeftuin van de provinciale gebiedsgerichte werking, waar veel
medewerkers hun eerste ervaring met gebiedswerking opdeden. Tussen 1994 en 1999
investeerde Europa 25,3 miljoen euro in de Westhoek, tussen 2000 en 2007 gevolgd
door een uitdovend investeringsprogramma 5b Phasing Out. Samen met de Vlaamse,
provinciale en gemeentelijke middelen werd tussen 2000 en 2007 niet minder dan 36,7
miljoen euro geïnvesteerd in de duurzame ontwikkeling in deze regio18 .
Het opbouwen van een streekidentiteit lag eind jaren 1970 mee aan de basis van het
streekopbouwwerk. Het Opbouwwerk Heuvelland verzamelde mondelinge getuigenissen
over de Eerste Wereldoorlog, die gebruikt werden in een boek en een toneelvoorstelling19 .
Zo’n verhalen scheppen samenhang en helpen een groter bewustzijn te creëren van de
troeven en om een meer consistente richting te geven aan actuele vragen.
Veel aandacht ging aanvankelijk uit naar bestuurlijke afstemming binnen de Westhoek.
Samen met de wvi en het Westhoekoverleg werd in 2005 voor het eerst een ‘Kompasnota
Westhoek’ opgesteld, die regionale prioriteiten benoemde. In een rondgang werden
uitdagingen geformuleerd die door de colleges werden goedgekeurd. Een herziening
kwam er in 2010. In 2008 werkte Resoc Westhoek een streekdocument uit voor de sociaal-economische ontwikkeling van de streek, het Streekpact Westhoek, in navolging van
het succesvolle streekcharter uit 2000.
De streekwerking in de Westhoek is per definitie grensoverschrijdend. In de eerste plaats
richt ze zich op de ‘Pays’ in de rurale Franse Westhoek: Coeur de Flandre en Moulins
17 Visie voor de vestiging van glastuinbouw in de macrozone glastuinbouwgebied Roeselare. Berchem: Omgeving (2011).
18 De Mets, J. (2009). 20 jaar Europese steun voor de Westhoek 1987-2007. Brugge: Provincie West-Vlaanderen.
19 Hardeman, J. & Demeester, M. (red.) (1985 [2de druk]). Van den grooten oorlog. Volksboek. Kemmel: Malegijs. En het
toneelstuk ‘Nooit brengt een oorlog vrede’, 1979-1980.
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de Flandre. In tweede instantie vormt het grensoverschrijdend stedelijk platform Flandre-Dunkerque-Côté d’Opale de partner. In het kader van Interreg IV werden zo projecten
getrokken op het vlak van toerisme, landschap, cultuur, landbouw en ruimtelijke kwaliteit.
Eén project waarbij de grensoverschrijdende samenwerking centraal stond, was
Landschap in Verandering 2008-2012. Het project mikte op kennisuitwisseling over
het beleid en beheer van het landschap. Daarbij werd een waardenkader ontwikkeld,
gericht op streekbewoners, bezoekers, op diversiteit van fauna en flora en op tradities
van landgebruik. Om een grotere betrokkenheid bij dat landschap van de Westhoek te
verkrijgen, werd gerichte communicatie gevoerd, werden contacten met het onderwijs
gelegd en enkele opvallende pilootprojecten uitgevoerd: duurzame stads- en dorpsuitbreidingen, beheerplannen voor hagen- en bomenlandschappen, een grensoverschrijdend
Geografisch Informatiesysteem (GIS).
In 2009 startte het Interreg-project Westhoek Zonder Grenzen 2009–2013, waarin
Westhoek en Pays de Flandre samenwerkten rond toeristische infrastructuur, vorming
en taalcursussen en tweetalig onthaal. Het Interreg IVa-project Vlamuse/Flamuse liet
van 2010 tot 2012 15 streekmusea van beide zijden van de Westhoekgrens met elkaar
samenwerken. De gezamenlijke organisatie van museumconcerten of gastronomisch
museumbezoek, het afstemmen van het collectiebeheer en een grote fototentoonstelling Westhoek XL, versterkten de kwaliteit van die musea. Het beheer van de gave
landschappen en van het indrukwekkende vestingerfgoed in die grensregio, leidde tot
enkele samenwerkingsprojecten met partners uit de Franse Westhoek. In 2013 vierden
die gezamenlijk met de Gebiedswerking de 300ste verjaardag van de grens doorheen de
Westhoek, met evenementen, documentaires en kunstinstallaties. In datzelfde jaar werd
onder impuls van de Gebiedswerking ook een nieuwe fietsersbrug en –tunnel geopend,
die de Belgisch-Franse Moeren ontsluit voor recreanten.
De Westhoek kent een netwerk van kleine tot middelgrote, vaak familiale landbouwbedrijven.
De streekwerking pionierde rond landbouwverbreding en zet sinds 2001 een gebiedswerker
landbouw in. Naast een antenne- en ambassadeursfunctie voor het provinciaal
landbouwbeleid ging die op zoek naar Europese programma’s inzake duurzame landbouw:
cleantech, ecologisch waterbeheer, bio-massa.
Onder de slogan ‘Westhoek, Pure Verwondering’ werd in 1998 een toeristisch-recreatieve
regiomarketing opgezet die enkele verhaallijnen versterkte: de Vauban-vestingen, de
fietsroutes, de zomerfestivals … De Westhoek werd door dat soort couleur locale een
toeristische regio. Bezoekersgidsen, de zogenaamde ‘Westhoekjes’, promoten de streek.
In 2010 werden vanuit een erfgoedbenadering drie thema’s bepaald om het verhaal van
de streek te vertellen: oorlog, landschappen en grens. De reeks ‘Verhalen voor Onderweg’
lag hier mee aan de basis en werd verder uitgewerkt met mp3-wandelingen, luisterwandelingen en rondleidingen door streekvertellers.
In 2002 besliste het provinciebestuur van West-Vlaanderen om een netwerk uit te bouwen
die de initiatieven rond de Eerste Wereldoorlog zou bundelen onder de naam ‘Oorlog en
Vrede in de Westhoek’. Dit netwerk vormde in 2010 de basis voor een samenwerking met
Westtoer in het programmasecretariaat ‘100 jaar Groote Oorlog’, dat de herdenking van de
Eerste Wereldoorlog in de Westhoek coördineert.
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De Maerebrug voor fietsers en voetgangers in Adinkerke

Ook in 2010 vertrok een regional branding-project ‘De Westhoek Inspireert’ vanuit de
identiteit van de streek, om net de klassieke Westhoek-stereotypen te verlaten: de
Westhoek staat ook voor innovatie, design, creatief ondernemerschap.
De gebiedswerking Westhoek ondersteunde gemeenten of samenwerkingsverbanden
ook bij het behoud, het beheer en de ontsluiting van onroerend erfgoed. Bij de zorg
om het bouwkundig erfgoed gaat de aandacht vooral naar de wederopbouwarchitectuur. Vanaf 2007 werden rond deze thematiek diverse publicaties gemaakt. Naast een
basisstudie over wederopbouwarchitectuur20 , ging daarbij veel aandacht naar manieren
om met dat patrimonium om te gaan. Zo werden afwegingskaders opgemaakt waarmee
gemeentebesturen instrumenten vinden om een antwoord te bieden op de vele vragen
naar moderne architectuur, afbraak, bescherming en restauratie21 . Ook het ‘dorps-DNA’
vormde een aanleiding om een atlas te maken van de historische groei van woonkernen
20 Cornilly, J. e.a. (red.) (2009). Bouwen aan wederopbouw 1914-2050. Ieper: CO7.
21 Omgaan met wederopbouwarchitectuur in de frontstreek van ‘14-’18. Onderzoek naar inzetbare instrumenten Gent:
Labo S (2011).
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in de Vlaamse en Franse Westhoek 22 , en enkele Europese projecten over het beheer van
dorpen op te starten. Zo ontstond in 2014 een netwerk van toeristisch aantrekkelijke
‘Charmante Dorpen’ aan weerszijden van de grens, werd advies op maat gegeven voor
woonuitbreidingen en –inbreidingen in Westhoekdorpen, en werd een programma
opgestart omtrent energiewinning en mobiliteit in dorpen.
Het zorg- en welzijnsbeleid in de Westhoek kreeg gestalte door de samenwerking van
verschillende actoren. De regionale actoren op het vlak van welzijn ontmoeten elkaar sinds
2002 in het platform ‘Welzijn in de Westhoek’, waar men tot uitwisseling en afstemming
komt over verschillende welzijnsthema’s: begeleiding van gemeenten voor hun lokaal
sociaal beleid, overleg en acties op het raakvlak van jeugd en welzijn, de digitale sociale
kaart, de opzet van zorgnetwerken. Die zorgnetwerken voor senioren, Nestor Poperinge,
Netwerk Dorpen Ieper, Zone 10 Veurne, werden in de periode 2002-2007 opgestart en
vanaf hun start via provinciale financiële middelen ondersteund. Een Impulsprogramma
Jeugd in de Westhoek als reactie op onderzoek in verband met braindrain zorgde tussen
2009 en 2011 o.a. voor jongerenevenementen als Burning Man Westhoek, en het aanbieden
van stages en werkplekken via de campagne ‘Kèrrekiwére’23 .
De heraanleg van de Frontzate was vanaf 2013 de aanleiding om de ruimere omgeving
van die fietsroute te ontwikkelen, met o.a. de opmaak van een inspiratieboek ‘De Polders
Meemaken’ in 2016, de intensieve inzet van landbouwbedrijfsplannen en het uittekenen van
een nieuw provinciedomein IJzerboomgaard in Diksmuide. In 2016 werd een recreatieve
gebiedsvisie voor de IJzer- en Handzamevallei opgemaakt, waaruit o.a. een jaarthema
‘Vreemde Vogels’ voortkwam, en een sportief ‘Weekend aan de Stroom’.
In de zuidelijke Westhoek ontwikkelde de gebiedswerking een gelijkaardig
gebiedsprogramma voor het Heuvelland, met o.a. een nieuwe bezoekerscentrum ‘Het
Heuvelland’, een PRUP voor de Kemmelberg en jaarthema’s rond grenzen, dorpen,
voedselproductie en kasteeldomeinen. Daarbij ging ook veel aandacht naar water in
relatie tot natuur en landbouw, met o.a. afspraken omtrent het gebruik van enkele beken
en de Dikkebusvijver. Niet onbelangrijk is dat de voornaamste partners bij deze gebiedsprogramma’s, de Regionale Landschappen West-Vlaamse Heuvels en IJzer en Polder, in
2017 met medewerking van de gebiedswerking aan een fusie werkten.

5.4.5. Zuid-West-Vlaanderen
De sterk geïndustrialiseerde streek rond Kortrijk heeft een identiteit als textiel- en
designstreek. Wat de streekwerking in die regio tekende, was de aanwezigheid sinds 1960
van de intercommunale Leiedal, die ook regionale taken opneemt inzake welzijn, zorg en
mobiliteit. Dat betekende dat de gebiedswerking er andere wegen moest zoeken.
Zuid-West-Vlaanderen wordt geconfronteerd met een versnippering van de open ruimte.
Die open ruimte is op zich al erg beperkt en wordt geclaimd voor natuur, landbouw,
recreatie, industrie, infrastructuur en woningbouw. Daarom werd in 2005 de geïntegreerde
22 Termote, J. (2011). Cultuur-historische atlas van de Westhoekdorpen. Een historisch-topografisch onderzoek van de
dorpen in de Franse en Vlaamse Westhoek. Brugge: Provincie West-Vlaanderen.
23 Die strategie werd gebaseerd op eerder leefbaarheidsonderzoek bij jongeren in de Westhoek. Thissen, F., Droogleever,
J. Fortuijn & Derijcke, E. (2007). Blijven of Wijken. De betrokkenheid van jongeren in de Westhoek op hun omgeving.
Amsterdam: UvA.
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gebiedsvisie Leievallei uitgewerkt in overleg met vier betrokken gemeenten. Het plan
was om de ruime vallei tussen Wervik en Kortrijk zoveel mogelijk te ontwikkelen als een
open ruimte: heraanleg van oevers, installatie van rustpunten, haalbaarheidsstudies
voor bedrijven, herziening van stedenbouwkundige verordeningen24 . Veel acties werden
gerealiseerd via Niveau 3-projecten tussen 2006 en 2009, zoals de aanleg van wandelpaden
langs de Reutelbeek, doorheen Laag Vlaanderen in Wervik en Menen of het Prikkelpad in
Marke. Een evaluatie van die gebiedsvisie in 2011 maakte duidelijk dat de visie doorwerkte,
maar ook dat een vervolgprogramma meer prioriteit en meer zichtbaarheid mocht krijgen.

Groene Sporen in Zuid-West-Vlaanderen © Provincie West-Vlaanderen en Leiedal

In 2010 werd daarom in samenwerking met Leiedal een groot koepelprogramma opgezet:
Groene Sporen. Het programma zoekt een beter evenwicht tussen groen, recreatie,
duurzame landbouw en landschappelijke kwaliteiten. In plaats van één afgebakende zone,
gaat het om een netwerk van open ruimtes, kanaalassen, bestaande parken en bossen
en rivier- en beekvalleien in de wijde omgeving rond Kortrijk. Acties uit Groene Sporen
waren het feestjaar omtrent 150 jaar kanaal Bossuit-Kortrijk in 2011 en de opmaak van de
gebiedsvisie voor datzelfde kanaal in 2011. In 2011 startte de gebiedswerking Corrid’Or,
een Interreg IV-project, in samenwerking met Noord-Frankrijk (Lille) en Henegouwen, om
24 Denutte, T. & Lefever, A. (2006). Geïntegreerde Gebiedsvisie Leievallei tussen Wervik en Kortrijk. Brugge: Provincie
West-Vlaanderen.
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een grensoverschrijdend landschapspark te ontwikkelen aan de Leie, tussen Kortrijk
en Erquinghem. In 2016 werd dat project opgevolgd door Valys, een Interreg V project.
Een Interreg IV-project Dostrade over de duurzame ontwikkeling van de Scheldevallei,
liep tussen 2012 en 2015.
De industriële ontwikkeling bepaalt tot op vandaag het uitzicht van de streek: er
werden fabrieken gebouwd, kanalen gegraven, arbeiderswijken aangelegd en een
dicht spoorwegennet ontwikkeld. In 2006 werd gestart met het valoriseren van die
streekidentiteit. Het kleurrijke textielverleden van de regio dreigde op dat moment
te verdwijnen. Met Interreg-middelen en een gebiedsprogramma werden daarom
getuigenissen verzameld en een beeldbank aangelegd 25 . In 2007 onderzocht het
Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) de mogelijkheden voor toeristisch-recreatieve ontsluiting van waardevolle vlassites, waarvan een inventaris werd
opgesteld 26 . Omdat betrouwbaar cijfermateriaal over het industriële verleden van de
streek ontbrak, liet de provincie in 2011 een wetenschappelijke studie maken over de
sociaal-economische ontwikkeling van de regio tussen 1840 en 1970 27. Dat alles leidde
tot de online databank 28 , een documentaire en een mobiele tentoonstelling Vlasparlee
en het sociaal-artistiek theater Vlastheater in 2011-2012.
Daarop volgde in 2015-2016 de vraag van de Resoc en VDAB aan de Gebiedswerking
om onder de titel ‘Vamos Vacaturos’ samen te werken aan een meer positieve perceptie
van arbeidsmigratie. De ondernemende regio Zuid- en Midden- West-Vlaanderen kampt
immers traditioneel met een tekort aan arbeidskrachten. Interviews met werkgevers en
werknemers, een fotoreportage over Zuid-West-Vlamingen van diverse herkomst, een
theatervoorstelling en educatief pakket, en de ontwikkeling van een vertaal-app voor
de werkvloer worden gecoördineerd vanuit de Gebiedswerking Zuid-West-Vlaanderen.
Het Interreg IV-project BiPS (Biodiversité/Biodiversiteit Périurbaine/in de Stadsrand)
verenigde in de periode 2009-2013 partners uit West-Vlaanderen, Henegouwen
en Frankrijk rond het ecologisch beheer en de inrichting van natuurruimtes in de
stadsrand. Projectacties werden gegroepeerd onder thematische campagnes rond
ecologische tuinen, methoden voor harmonisch beheer en ecologische verdichting.
Die campagnethema’s waren opgehangen aan zeldzame en aaibare symboolsoorten:
eikelmuis, kamsalamander, sleedoornpage en boerenzwaluw. Terreinacties bestonden
bijvoorbeeld uit het opschonen en graven van poelen en het aanplanten van houtkanten
en boomgaarden. Daarnaast ontstond er een gemeenschappelijk grensoverschrijdend geografisch informatiesysteem (GIS) om expertise en gegevens uit te wisselen.
Taalopleidingen, een tweetalig lexicon en tweetalige campagnes op regionale zenders
stimuleerden uitwisseling.
In 2005 werd opgemerkt dat scholen het door financiële restricties steeds moeilijker
kregen om educatieve uitstappen te organiseren, terwijl er in de regio erg veel
kleinere musea zijn. Via de uitgave van een brochure en de opstart van een netwerk
konden kleinere musea een educatief aanbod opbouwen 29 , terwijl een jaarlijkse
25 www.beeldbankvlas.be
26 Rapport - Quickscan Onroerend Vlaserfgoed in de Mandelvallei. Leuven: CAG (2007).
27 Demasure, B. (2011). Sociaal-economische streekstudie Midden- en Zuid-West-Vlaanderen (1840-1970). Een kritische
analyse aan de hand van overheidstellingen. Rapport. Leuven: ICAG.
28 www.streekvertelsels.be
29 Velghe, D. (2005). Juf, gaan we naar het museum? Tips en ideeën voor didactisch werken in kleinere musea. Brugge:
Provincie West-Vlaanderen.
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programmabrochure een overzicht van al die pakketten en musea in de markt zet voor
scholen30 .
In 2003 richtten de provincie, Leiedal en het Welzijnsconsortium een regionale cel
woonbeleid op. De cel boog zich tot 2015 over regionale en lokale woonvraagstukken.
Zo werkte ze aan de ondersteuning van het project Woon-Zorg Avelgem, de opmaak van
het woonplan Waregem en regionale overlegtafels voor huisvestingsambtenaren. Maar de
voornaamste realisatie was het Woonregieboek uit 2008, waarin zeven fundamentele en
actuele thema’s uit het lokaal woonbeleid werden geselecteerd en met gemeentebesturen
uitgediept tot een gedragen visie op een regionaal woonbeleid. Sedertdien zette de
streek vooral in op het uitbouwen van capaciteit (middelen en personeel) op het thema
‘wonen’. Zo zagen twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden het licht (WervikMenen-Mesen / Harelbeke-Lendelede-Kuurne-Deerlijk). Maar ook werden meerdere
woonzorgprojecten opgezet, gesubsidieerd door de provincie. In 2012 werkte de regionale
cel een actualisatie uit van het woonregieboek.
In 1989 ondertekende de provincie een samenwerkingsakkoord met het Département
du Nord, waardoor structurele en projectmatige samenwerking mogelijk werd.
Twee voorbeelden daarvan zijn de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai en de EGTS
West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale.
De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai werd opgericht in 2008. Centraal in de EGTS
staat de politieke organisatie waarin de 14 betrokken besturen vertegenwoordigd zijn en
die in Lille gevestigd is. Een ‘Agentschap’, een soort van technische staf, is gehuisvest in
Kortrijk. Een ‘Forum’ vormt een afvaardiging van het middenveld, in Tournai. De Vlaamse
leden van dat Forum worden vertegenwoordigd door Transforum vzw. Naast netwerking
legt die vzw zich toe op grensproblematieken zoals betere treinverbindingen, het vervoer
over water, grensarbeid en de internet- en telefonievoorzieningen langs de grens. Op dit
ogenblik is de vzw vooral actief op het vlak van economische ontwikkeling, onderwijs en
onderzoek, gezondheidszorg, cultuur, toerisme en mobiliteit. Via thematische werkgroepen
geven bijna 80 geëngageerde bedrijfsleiders, academici, natuurbeschermers, medici en
cultuurkenners zo vorm aan een grensoverschrijdende visie vanuit Zuid-West-Vlaanderen.
In 2016 richtte de Gebiedswerking, na een jaar overleg met alle 13 Zuid-West-Vlaamse
gemeentebesturen, het Stadlandschap Leie en Schelde op. Met personeelsinzet van de
Gebiedswerking en werkingsmiddelen die deels gemeentelijk zijn, wil die samenwerking
het landschap in de regio meer beleefbaar maken. Dat gaat van de aanleg van poelen,
hagen, houtkanten en boomgaarden, over campagnes om particulieren mee te doen
werken, tot streekeducatie, workshops over landschapsontwikkeling en familie-evenementen. Zo werden in 2016 verschillende ‘natuuracademie’-workshops ingericht op
woensdagnamiddagen, waarop kinderen survivaltechnieken leerden, insectenhotels
bouwden of heksenkruiden leerden herkennen en gebruiken.

30 Velghe, D. (2009). Juf, gaan we op stap? Klasuitstappen in de West-Vlaamse Leiestreek. Lager onderwijs. Brugge:
Provincie West-Vlaanderen.
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Het buitenlands beleid van de provincie?
Externe relaties en Europese programma’s
6.1.

Externe relaties

De toenemende internationalisering op wereldvlak en op beperktere schaal ook op het
Europese niveau, kwam het voorbije decennium in een stroomversnelling. Overheden,
provinciale incluis, treden binnen deze context op, ze moeten er rekening mee houden
en er liefst zo goed mogelijk op inspelen. Deze schaalvergroting leidt tot een toenemend
besef van eigenheid en parallel daarmee ontstaat de behoefte om zich naar buiten toe
duidelijker te profileren. Het past een bestuursniveau dan ook aandacht te besteden aan
de internationale dimensie, wat de provincie via haar externe relaties doet.
De rol die de provincie binnen al deze vormen van samenwerking opneemt, varieert van
de organisatie van overleg tot begeleiding en/of coördinatie. De provincie neemt initiatief,
stimuleert, treedt op als makelaar of conflictoplosser, is tijdelijk of permanent betrokken. Bij
de hogere overheid signaleert ze problemen of hindernissen die haar eigen bevoegdheid
of impact overstijgen. Steeds blijven de kernwoorden: overleg en samenwerking.

6.1.1.

Samenwerking in de grensgebieden

De grensoverschrijdende samenwerking vormt een belangrijk onderdeel van de
internationale relaties, zeker vanuit Europees standpunt waarvoor de grensregio’s als
een soort proeftuin voor de Europese integratie fungeren. Ook vanuit de provinciale
invalshoek biedt deze samenwerking voordelen. Het wederzijdse (dus ook eigen)belang
wordt gediend door de bundeling van krachten, door gezamenlijke behandeling van
‘grenzeloze’ materies (zoals bijv. op het vlak van milieu) of van materies die een bredere
benadering vragen (zoals bijv. inzake mobiliteit). De grensoverschrijdende samenwerking
blijft door haar schaal bevattelijk, aanwijsbaar, herkenbaar en haar internationale dimensie
is aantrekkelijk, zodat de provincie zich voor eigen publiek positief kan profileren.
De samenwerking vormt ook de basis voor het uitwerken van grensoverschrijdende
projecten op maat en het verwerven van Europese middelen. Hierbij wordt ondersteuning
geboden aan andere provinciale diensten alsook aan diverse preferentiële partners.

6.1.1.1.

Samenwerking met Nederland

Internationale relaties tussen de provincies gaan terug tot de jaren 1960. Vanaf 1989
kreeg deze samenwerking een structurele verankering in Euregio Scheldemond door het
afsluiten van een intentieverklaring tussen de drie betrokken provincies Oost-Vlaanderen,
West-Vlaanderen en Zeeland. Er werd een Gemeenschappelijk Ontwikkelingsconcept
(GOC) uitgewerkt. Het gemeenschappelijk engagement voor het Interreg I-programma
(1991-1993) gaf de samenwerking een extra-impuls.
_
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1997 was een scharnierjaar voor de samenwerking binnen Euregio Scheldemond toen de
Scheldemondraad besloot het GOC te actualiseren. Dit GOC bevatte de uitgangspunten
voor de toekomstige economische ontwikkeling van de Euregio Scheldemond. Daar waar
het eerste GOC vooral sociaal-economisch geörienteerd was, moest het tweede GOC
thematisch breder zijn. De heroriëntering zorgde voor een boost in de samenwerking en
bracht vernieuwing op diverse domeinen.
De Euregio Scheldemond wil in 2020 een toonaangevende en dynamische regio zijn in
het Vlaams-Nederlandse grensgebied. De missie bestaat erin zich te onderscheiden door
het stimuleren van samenwerking op het vlak van biogebaseerde economie, agrofood,
logistiek, duurzame havens, zorgeconomie en beleveniseconomie, en door het bieden van
een platform voor creatieve, innovatieve samenwerkingsinitiatieven over sectoren heen.
Samenwerking in vakgroepen
De actualisering had ook consequenties voor de samenwerking in de vakgroepen. Naast de
reeds bestaande vakgroepen (vakgroep cultuur, vakgroep economie, vakgroep onderwijs,
vakgroep toerisme, vakgroep ruimtelijke ordening en milieu en vakgroep welzijn) werden in
2000 de vakgroep landbouw en de vakgroep openbare orde en veiligheid opgericht.
De vakgroep cultuur heeft sinds 2005 haar eigen subsidiereglement. In dit kader kregen
enkele koren en harmonieën al een financiële aanmoediging bij hun grensoverschrijdende
activiteiten.
Betrokkenheid van gemeenten
Een belangrijke evolutie in de Scheldemondraad is de toenemende betrokkenheid van de
gemeenten. In 2000 werd op vraag van de gemeenten, de Permanente Kamer van Advies
opgericht. De gemeentelijke samenwerking wordt georganiseerd via drie clusters: het GOS
(de westelijke grensgemeenten Knokke-Heist, Damme, Maldegem, Sint-Laureins en Sluis),
het Kanaalzone-overleg (gemeenten rond de Kanaalzone Gent-Terneuzen) en het IGO (de
grensgemeenten in het oosten van de Euregio Scheldemond). Op geregelde tijdstippen
komen deze clusters samen om de grensoverschrijdende knelpunten te bespreken, aan te
pakken of aan te kaarten bij de hogere overheden.
Een nieuwe rol voor de Scheldemondraad
Het was gouverneur Breyne die begin 2007 zorgde voor een kantelmoment in de werking
van de Scheldemondraad. Hij gaf het signaal dat voor een goede, zinvolle samenwerking
een nieuwe invulling van de activiteiten noodzakelijk was. De Scheldemondraad kreeg een
veel actievere rol.
Binnen een aantal vakgroepen werd het nodige werk geleverd. In de vakgroep economie
is nagedacht over de innovatietroeven; dit zijn de innovatiedomeinen waarbinnen de drie
provincies kansen zien voor groei, vergroening (bijv. het project groene grondstoffen en
werkgelegenheid). De vakgroep landbouw werkt richting concrete projecten op het vlak
van agroclustering (bv. het project Aquavlan). Heel wat projecten binnen deze thema’s
vonden dankzij Interreg en/of het Scheldemondfonds de nodige Europese steun.
Een eigen subsidiereglement
In het tweede GOC was al voorzien dat de grensoverschrijdende samenwerking niet louter
afhankelijk kon zijn van Europese subsidiëring. Euregio Scheldemond is hiermee één van
de weinige Euregio’s die het engagement aanging om ook zonder Europese steun verder
samen te werken.
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In deze context richtten de partnerprovincies in 2008 een eigen Scheldemondfonds op. De
provincie West-Vlaanderen staat in voor het beheer van dit fonds.

Kaart van de Euregio Scheldemond, het
samenwerkingsverband tussen West- en
Oost-Vlaanderen en de Nederlandse provincie
Zeeland

Overige samenwerking met Nederland
Grensarbeid
Dagelijks pendelen duizenden werknemers tussen Vlaanderen en Nederland. Ondanks de
vlotte verplaatsing zijn er tot op vandaag praktische hindernissen op het gebied van wet- en
regelgeving die de grensoverschrijdende mobiliteit bemoeilijken. Via ‘grensinfovoorziening
Vlaanderen-Nederland’ worden grenswerkers de weg gewezen.
In het kader van het Interreg IV-project ‘Tendenzen zonder grenzen’ werd het Sectorbureau
Grensarbeid opgericht als pilot. Het bureau nam de eerste initiatieven om grensoverschrijdende
arbeidsbemiddeling te faciliteren. De eerste stappen werden ondernomen om de informatievoorziening rond grensarbeid te organiseren in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland.
Dankzij dit project kunnen werknemers en werkgevers sinds begin 2016 met hun vragen terecht
bij het Oost-Vlaams netwerk van grensinfopunten in Eeklo, Zelzate, Gent, Sint-Niklaas en
Beveren. Deze infopunten zijn te vinden bij de werkwinkels van VDAB, de antennes van het ACV
en ABVV Oost-Vlaanderen en bij VOKA Oost-Vlaanderen.
Het project ‘Grensinfovoorziening Vlaanderen-Nederland’ uit Interreg V haakt hier verder op in
door het sectorbureau verder uit te bouwen zodat arbeidsvraag en -aanbod in de grensregio nog
verder gematcht kunnen worden. Zo kunnen tekorten aan bijvoorbeeld technisch geschoold,
onderwijzend of verzorgend personeel opgevangen worden door middel van grensarbeid.
Vlaams-Nederlandse Delta
De provincie West-Vlaanderen is ook betrokken in het samenwerkingsverband Vlaams-Nederlandse Delta (vroegere RSD-samenwerking), een open netwerk met partners in de delta van de
Rijn, Maas en Schelde, waarin de partners werken aan geïntegreerde afstemming, keuzes en
visievorming voor de ganse delta.
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6.1.1.2.

Samenwerking met Noord-Frankrijk

West-Vlaanderen heeft 50 kilometer gemeenschappelijke grens met Noord-Frankrijk en
sinds de vervaging van de oude nationale grenzen binnen de Europese Unie bieden zich
tal van opportuniteiten tot samenwerking aan.
Het aantal activiteiten in samenwerking met Noord-Frankrijk is de laatste 20 jaar sterk
gegroeid. Vele (boven)lokale partners nemen zelf het initiatief om over de grens heen
samen te werken en Europa maakte ruimte voor het oprichten van grensoverschrijdende
juridische structuren. De provincie bouwde ondertussen een flinke dosis kennis en ervaring
op en werkt haar acties met Noord-Frankrijk meer en meer strategisch uit.
Het aanbod van grensoverschrijdende samenwerking is momenteel zo groot, dat het
belangrijk is om een aantal mijlpalen in de ontwikkeling van die samenwerking op een rij
te zetten.
Samenwerkingsakkoord Provincie West-Vlaanderen - Département du Nord
De provincie West-Vlaanderen en het Département du Nord ondertekenden in 1989 al
een samenwerkingsakkoord. In dat kader nemen beide instanties gezamenlijke initiatieven
die de grensbevolking ten goede komen. Denken we maar aan de bestrijding van
overstromingen in de grensstreek, het grensoverschrijdend initiatief Buren bij Kunstenaars
of de samenwerking tussen startercentra.
Om de gezamenlijke acties op te volgen en politiek te valideren vindt jaarlijks de Grensoverschrijdende Algemene Vergadering plaats. Daarin zetelen zowel de leden van de Deputatie
en de Président en Vice-présidents van de Conseil Général du Nord, als raadsleden van
beide overheden. Een Gemeenschappelijk Secretariaat dat bestaat uit medewerkers van
beide overheden bereidt de activiteiten voor en volgt ze op.
Sinds het begin verloopt de samenwerking met het Département du Nord vlot rond de
thema’s waterbeleid, toerisme en cultuur, zowel in het kader van Interregprojecten als
erbuiten. In 2007 voerden beide instanties gezamenlijk een bevoegdhedenstudie uit voor
de volgende domeinen: de bestuursniveaus, cultuur, toerisme, milieu, gezondheidszorg,
jeugd en economie. Werkgroepen schreven de bevoegdheden per domein uit en vergeleken
ze om samenwerkingsmogelijkheden uit te stippelen. Zo raakte de samenwerking in een
stroomversnelling en gaf dit aanleiding tot nieuwe projecten of kennis- en ervaringsuitwisseling, bijvoorbeeld het Interregproject ‘grensoverschrijdend jeugdwerk’, getrokken door
de provinciale en departementale jeugddienst.
In 2009 vierde de provincie West-Vlaanderen met het Département du Nord 20 jaar
grensoverschrijdende samenwerking. Dit werd bezegeld met de ondertekening van de
samenwerkingsstrategie 2010-2014.
Meer recent gaat de aandacht naar volgende initiatieven:
-

De bestrijding van overstromingen in de grensstreek;
De samenwerking tussen starterscentra;
Het grensoverschrijdend promoten van toeristische bestemmingen.
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Andere vormen van samenwerking
Daarnaast verdiept de provincie haar eigen bilaterale contacten met de verschillende
institutionele partners in Noord-Frankrijk, in het bijzonder met het Département du
Pas-de-Calais. In dit kader kwam de top van de administratie samen in juni 2012 en
ontmoette de provinciegriffier zijn tegenhanger van Pas de Calais.
Om haar beleid met Noord-Frankrijk kracht bij te zetten en een offensieve visie uit te
stippelen voor een verhoogde zinvolle samenwerking, publiceerde de provincie een aantal
beleidsdocumenten. Deze zijn terug te vinden op de website www.west-vlaanderen.be/
noord-frankrijk die sinds 2008 een overzicht geeft van de samenwerkingsvormen met
Noord-Frankrijk.
Meer recent werden de contacten met de Région Nord-Pas de Calais uitgebouwd om
de samenwerking, voornamelijk op het vlak van economie, innovatie en milieu, verder uit
te bouwen.
In 2014 ondertekenden de provincie West-Vlaanderen met het Département du
Pas-de-Calais een intentieverklaring tot samenwerking. De samenwerkingsovereenkomst moet leiden tot het benutten van gemeenschappelijke opportuniteiten en tot het
opzetten van projecten. Het formaliseert de jarenlange informele samenwerking.
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai is een Europese Groepering voor Territoriale
Samenwerking (EGTS), een overleg- en beheerstructuur waaraan 14 overheden uit
Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen deelnemen. Voor de provincie West-Vlaanderen
betekent dit een politieke en administratieve vertegenwoordiging in de structuren,
de voorbereiding en opvolging van beleidsvoorstellen, alsook een jaarlijkse financiële
bijdrage. De Eurometropool is op 28 januari 2008 plechtig opgericht in de Kortrijkse
Budascoop. Er zijn verschillende werkgroepen actief.
In dit kader verenigt het West-Vlaamse Middenveld zich in de vzw Transforum die een
provinciale subsidie geniet voor haar werking (zie hoofdstuk gebiedswerking).
Westhoek/Kust: EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale
Op 3 april 2009 werd een tweede Frans-Belgische EGTS opgericht, met name de EGTS
West-Vlaanderen/Flandre Dunkerque Côte d’Opale, die ontstond uit het gelijknamig
platform en waaraan 13 partners deelnemen. Deze EGTS bestaat uit twee politieke
organen: de Algemene Vergadering en het Bureau. De provincie West-Vlaanderen
maakt deel uit van de Algemene Vergadering en het Bureau en levert een jaarlijkse
financiële bijdrage, die een heel stuk lager ligt dan de bijdrage voor de Eurometropool
Lille-Kortrijk-Tournai. Ook in het kader van deze EGTS zijn verschillende werkgroepen
actief.
Vlaamse coördinator voor grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk
Sinds 1 april 2012 is de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé aangesteld als Vlaams
coördinator van de grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk. Zijn
voorganger, ere-gouverneur Paul Breyne, oefende deze functie gedurende zeven jaar
uit. De Vlaamse coördinator ondersteunt de diverse Vlaamse overheden, inclusief de
intercommunale en gemeentelijke structuren, die betrokken zijn bij de grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk. Daarnaast zorgt de Vlaams coördinator
_
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voor de coördinatie en de afstemming tussen de diverse door de Vlaamse overheid
aangeduide vertegenwoordigers in de beheersorganen van de Eurometropool LilleKortrijk-Tournai en van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale.
Tenslotte rapporteert de Vlaamse coördinator op geregelde tijdstippen aan de Vlaamse
minister bevoegd voor buitenlands beleid over zijn activiteiten en over relevante
ontwikkelingen in de grensoverschrijdende samenwerking.
Klankbordgroep
De klankbordgroep belegt informatievergaderingen over grensoverschrijdende of Europese
dossiers voor gemeentebesturen uit de Westhoek met het oog op een interne Vlaamse
afstemming in het kader van een grensoverschrijdende metropoolvorming.

6.1.1.3.

Samenwerking met Henegouwen

Enkel het samenwerkingsakkoord van 1991 tussen Vlaanderen, Brussel, Wallonië, Kent en
Pas de Calais legt een formele link tussen West-Vlaanderen en Henegouwen. Ook in het
kader van de GPCI (grensoverschrijdende permanente conferentie van intercommunales)
waar zowel Leiedal als IDETA (Doornik) en IEG (Moeskroen) deel van uitmaakten, was er
een formele band.
De samenwerking met Henegouwen is dan ook weinig uitgebouwd. Op 25 november
2008 verwelkomde de deputatie van de provincie West-Vlaanderen de deputatie van de
provincie Henegouwen. Beide deputaties grepen de kans om beter kennis te maken met
elkaars bevoegdheden en om dieper in te gaan op concrete samenwerkingsmogelijkheden.
Ze beslisten samen te werken rond een aantal thema’s, waaronder opleiding en vorming,
cultuur, toerisme en herwaardering van het landschap, vooral in de streek tussen de Leie
en de Schelde. Dit resulteerde in een aantal Interreg-projecten, zoals het Interregproject
Dostrade, waarbij de actoren een ecologische en economische beleidsvisie uitwerken
voor de Scheldestreek. Ook rond de Leievallei is er een samenwerking in het kader van
het Interregproject Corrid’or waarbij een gezamenlijke visie voor een grensoverschrijdend
landschapspark in de Leievallei uitgewerkt wordt.

6.1.1.4.

Samenwerking met het Verenigd Koninkrijk

Samenwerking met Suffolk
Ondanks het gebrek aan Interreg-middelen voor samenwerking met het Verenigd
Koninkrijk begin jaren 1990, sloot de provincie in 1995 een akkoord af met het graafschap
Suffolk om de economische, sociale en culturele samenwerking te bevorderen. De
provincies vernieuwden het akkoord in 2000 en 2003.
De onderwijssamenwerking met Suffolk mikt vooral op leerlingen uit technische en
beroepsscholen omdat deze leerlingen wel eens uit de boot vallen bij andere Europese
Programma’s. De leerlingen volgen lessen in de andere regio’s, doen werkervaring op in
lokale bedrijven en verblijven in de gezinnen van hun tijdelijke klasgenoten.
In dit kader vindt sinds 2002 elk jaar de Citizenship conferentie plaats. Een conferentie voor
kinderen van het eerste jaar secundair onderwijs uit West-Vlaanderen en Suffolk om uit te
dokteren wat het betekent om Europees burger te zijn, om de verschillende standpunten
te bediscussiëren en om te begrijpen waar democratie voor staat.

Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

_
149

In 2013 beslisten de County en de provincie de onderwijssamenwerking stop te zetten.
The Accord
Een ruimer samenwerkingsverband, maar nog steeds in het kader van onderwijs, is
dat rond The Accord. Het Accord-partnerschap is een samenwerkingsakkoord over
basisonderwijs en secundair onderwijs tussen de provincies Oost- en West-Vlaanderen,
Zeeland en de counties Norfolk en Suffolk.
In dit kader vindt elk jaar het Accord-seminar plaats waar een achttal Vlaamse, Britse
en Nederlandse leerkrachten plannen smeden om uitwisselingsprojecten op te zetten,
gemeenschappelijk stages te organiseren, onderwijsmethodes te vergelijken, enz.
Het akkoord diende ook als basis voor de ontwikkeling van een kadervoorstel dat
subregionale ontwikkeling en socio-economische banden tussen de twee regio’s en
hun partnerorganisaties ondersteunt. Dit resulteerde in 2006 in de nota “Coastal Hubs”,
een visietekst rond de economische ontwikkeling, culturele samenwerking en duurzame
ontwikkeling in de regio.
Ondertussen beslisten de Britse partners het samenwerkingsverband vanaf 2013 stop te
zetten.
Project TIME2C: stimulans voor verdere samenwerking
Een belangrijke stap in de uitbouw van de samenwerking met het Verenigd Koninkrijk was
de deelname aan het project TIME2C. In mei 2004 nam de provincie Zeeland het initiatief
om samen met de 8 regio’s in de Zuidelijke Noordzeeregio een evaluatie te maken van de
opgedane ervaring uit het verleden en de mogelijkheden voor toekomstige samenwerking
in dit maritiem gebied te onderzoeken.
De focus lag op kustontwikkeling, waterbeheer, milieu, maritieme economie en maritiem
transport/logistieke infrastructuur. Het project kreeg Europese financiering vanuit Interact.
Interreg: nieuwe impulsen voor samenwerking
Vanaf 2006 kreeg de grensoverschrijdende samenwerking met het Verenigd Koninkrijk
een nieuwe impuls met de komst van het Interreg IV Noordzeeprogramma en het
Interreg IV 2-zeeënprogramma. Het was de start voor het verder uitbouwen van de
contacten richting Suffolk, Kent, Essex, East Sussex en Norfolk. Dit leidde tot thematische
bezoeken met lokale experten en potentiële projectpartners uit West-Vlaanderen en
Zuid-Oost Engeland. Resultaat was de identificatie van een aantal thema’s voor verdere
samenwerking: toerisme, ondernemerschap, landschap en milieu, logistiek, havens.
De samenwerking met Kent verdient bijzondere aandacht. Vanaf 2006 werden de
contacten intensiever. De keuze was voor de hand liggend omdat Kent, West-Vlaanderen
en Nord-Pas de Calais het kerngebied van het 2-Zeeëngebied uitmaken, met een intensieve
projectwerking als insteek. Dit leidde in 2011 tot de start van structureel overleg tussen de
drie partners met in datzelfde jaar een bezoek van de provincieraad aan Kent.
Interreg 2Seas resultaten IV (2007-2014)
De samenwerking met Engelse partners loonde: 41 van de in totaal 83 goedgekeurde
projecten in het Interreg IVA 2-Zeeën programma waren met een West-Vlaamse partner.
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Met Kent in het bijzonder resulteerde de samenwerking in 11 goedgekeurde projecten
waarin West-Vlaamse partners en hun collega’s van Kent samenwerken in de diverse
programma’s.
West-Vlaanderen en Kent zetten in op versterkte samenwerking
Op vrijdag 28 maart 2014 ondertekenden de provincie West-Vlaanderen en Kent County
Council een intentieverklaring tot versterkte bilaterale samenwerking. Grensoverschrijdende contacten worden verder uitgebouwd op het vlak van ondernemerschap,
academische samenwerking en met bijzondere aandacht voor de Fabrieken van de
Toekomst: blue energy, voeding en nieuwe materialen. De West Deal strategie voor
economische transformatie vormt het referentiekader voor deze samenwerking.
Enerzijds wordt verder gebouwd op succesvolle projecten en partnerschappen uit het
grensoverschrijdende Interreg IVA 2-Zeeën programma, anderzijds wordt via workshops
met partners uit Kent County Council gewerkt aan concrete dossiers om de gemeenschappelijke strategische doelstellingen waar mogelijk samen te realiseren en daarvoor
de juiste financiële Europese middelen in te zetten.
Interreg 2Seas resultaten V (2014-2020)
Na twee projectrondes zijn 14 van de 26 (54%) projecten met West-Vlaamse partners
goedgekeurd. In 8 op de 14 zijn de provincie (1), POM (3), Inagro (2) en Westtoer (2)
partner. In totaal zijn 27 partners uit West-Vlaanderen betrokken, waardoor een totaal van
9.461.211,69 euro aan Europese projectsubsidies naar West-Vlaanderen komt.
Ook tijdens de tweede 2-Zeeën programmaperiode wordt verdergewerkt op de bilaterale
as West-Vlaanderen - Kent.

6.1.2. Internationale samenwerking
6.1.2.1.

Internationale samenwerking binnen Europa

Samenwerking met Centraal- en Oost-Europa
De uitbreiding van de EU en de hervorming van haar instellingen had ook gevolgen voor
de provincie West-Vlaanderen. De Unie voerde eind de jaren 1990 bilaterale besprekingen
met de kandidaat-lidstaten die zich vooral situeerden in Centraal- en Oost-Europa. De
evolutie confronteerde de nationale overheden met de noodzaak tot het ontwikkelen
van een gemeenschappelijk beleid en een permanente samenwerking waarbij de lokale
structuren en de regio’s een belangrijke rol speelden. Ook voor de provincie was dit het
gepaste moment om contacten aan te knopen met de kandidaat-lidstaten en een gedragen
samenwerking te helpen uitbouwen.
In het kader van haar eerste beleidsnota ‘samenwerking Centraal- en Oost-Europa (2002)’
bouwde de provincie aan haar eerste contacten met een aantal provincies of gelijkwaardige
bestuursniveaus in enkele landen van Centraal- en Oost-Europa. Hierdoor kon ze samenwerkingsprojecten ontwikkelen en uitwerken met steun uit Europese programma’s en het
Vlaams programma voor samenwerking met Centraal en Oost-Europa.
De provincie ondertekende in dit kader samenwerkingsakkoorden met de provincies Békés
(Hongarije, 2004), Bihor (Roemenië, 2005) en Arad (2005). De focus lag op institutionele
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samenwerking, thematische samenwerking, Europese integratie en gezamenlijke
werkmethodes en –instrumenten.
Vanaf 2005 veranderde er heel wat in Europa: uitbreiding van de Europese Unie (2004,
2007), nieuwe kandidaat-lidstaten, potentiële lidstaten en nieuwe EU buurlanden. Ook bij de
nieuwe lidstaten in Centraal- en Oost-Europa evolueerde de bestuurlijke en administratieve
inrichting naar een gedecentraliseerd bestuur. Dit bracht een herwaardering van het lokale
en subregionale beleidsniveau met zich mee in functie van onder andere de Europese
structuurfondsen en de lokale economie.
De eerste realisaties van de nieuwe samenwerking werden in diezelfde periode (2005-2007)
zichtbaar. Het ging in eerste instantie om een aantal politieke en economische missies
naar de partnerregio’s en de toeristische promotie van deze regio’s.
Meer concreet was het project ‘Management without Frontiers’ met steun van het
Vlaams programma voor samenwerking met Oost- en Centraal Europa. De provincie
West-Vlaanderen organiseerde twee opleidingssessies voor de Hongaarse en Roemeense
ambtenaren rond de thema’s publiek management, beleidsvoorbereiding, regionale
ontwikkeling en –visievorming en het gebruik van Europese structuurfondsen. De
provincie trad hier op als kennispartner voor beide regio’s. In diezelfde periode was er ook
samenwerking met respectievelijk Bihor en Arad in enkele Interreg IIIC-projecten.
In de daaropvolgende periode (2008-2009) kwam de nadruk meer te liggen op de uitbouw
van de samenwerking met de nieuwe partnerregio Lubelskie in Polen in het kader van het
Boot2Lubelskie project.
In dit project werden de West-Vlaamse kennis en expertise rond onder andere
watergebonden toerisme, knooppuntenroutes en promotie van eigen streek gedeeld
met de Poolse projectpartners. Zowel de Westhoek als Lubelskie werden meermaals in
zowel Vlaanderen als Polen gepromoot via diverse kanalen en projectacties. Er werd een
officiële samenwerkingsovereenkomst tussen beide provincies ondertekend, er werden
ook verschillende project spin-offs gelanceerd: contacten tussen toerisme organisaties,
uitwisseling met de Universiteit Lublin, stages voor studenten bij West-Vlaamse bedrijven.
De samenwerking kreeg nog meer gestalte door een Leader-project dat symbolisch werd
ondertekend op 11 juli 2011 op de viering van de Vlaamse feestdag in Lublin waarop een
delegatie van de West-Vlaamse provincieraad aanwezig was.
Vooral het academische luik heeft toekomstperspectief en wordt verder uitgewerkt.
In dit kader vond in het najaar van 2012 een eerste Academic Tour van West-Vlaamse
hogescholen naar Lublin plaats.
Strategische partnerschappen
In samenwerking met de POM startte eind 2011 het onderzoek naar de selectieve
ontwikkeling van internationale partnerschappen. Het onderzoek leidde in 2013 tot de
start van de uitbouw van strategische partnerschappen met Europese regio’s die een
gelijkaardig sociaal-economisch en bestuurlijk profiel hebben als West-Vlaanderen. In het
kader hiervan werd ingezet op het uitbouwen van een netwerk van thematische strategische
partners of “spiegelregio’s” voor West-Vlaanderen binnen Europa. Dit als samenwerkingskader voor de provincie en haar partners, vooral met het oog op de ontwikkeling van
strategische projecten in het kader van diverse Europese programma’s en ter versterking
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van het provinciaal beleid, met in het bijzonder, de economische speerpunten (Fabrieken
van de Toekomst), de academische samenwerking, landbouwbeleid en de provinciale
programma’s.
In eerste instantie werd gestreefd naar een gerichte koppeling van de internationale
activiteiten aan beschikbare financieringsmiddelen in de Europese programma’s. Naast de
middelen die via het cohesiebeleid beschikbaar zijn voor West-Vlaanderen (Interreg, EFRO
programma’s ), worden ook diverse thematische subsidieprogramma’s die mogelijkheden
bieden op het niveau van de Europese Commissie gescreend en gelinkt aan de werking van
de thematische strategische partners.
Op basis van de voorafgaande studies werd in 2013-2014, samen met de POM, gewerkt
aan de ontwikkeling van de Economische USP van West-Vlaanderen. Het communicatiepakket ‘Invest in West Flanders’ werd in 2014 opgeleverd en omvat een algemene brochure,
promotiefilm, presentatie, ontwerp van website en economische ‘Welcome Pack’. In 2014 en
2015 werd ingezet op het leggen van contacten met diverse regio’s en de bekendmaking van
de USP, o.a. aan de hand van diverse ontvangsten van trade commissionners, ambassades
en economische delegaties in West-Vlaanderen, alsook de deelname aan de Milaan Expo
2015, waarbij onze West-Vlaamse voedingssector in de verf werd gezet.
Vanaf 2016 werd ook verder ingezet op de deelname aan thematische Europese netwerken.
Dit laat de provincie en haar partners toe om rechtstreeks contact te leggen met de
belangrijkste Europese industriële actoren en regio’s die actief zijn in specifieke sectoren
die voor West-Vlaanderen belangrijk zijn. Via het netwerk kan het EU-beleid van dichtbij
gevolgd en beïnvloed worden en kunnen West-Vlaamse bedrijven zich sterker profileren in
een internationaal kader.
Zo werd de provincie West-Vlaanderen in 2016 actief lid van het Ocean Energy Europe
netwerk in het kader van de fabriek Blue Energy en engageerde de provincie zich in
het Euratex Netwerk, een netwerk die de sterkste textielregio’s van Europa bundelt. Dit
resulteerde in 2017 in de ontwikkeling en indiening van een aantal projecten in het kader
van diverse Europese programma’s.
Interreg Noordzee en NWE
De provincie neemt al enige tijd actief deel aan het beheer en de ondersteuning van
projectpartners in de Interreg Noordzee- en Noord-West-Europa programma’s. Deze
transnationale programma’s, met partners uit Scandinavië en Noord-West Europa,
focussen hoofdzakelijk op de hardere economische en innovatiethema’s, op milieu en
toegankelijkheid (transport/logistiek en mobiliteit). Vooral de betrokkenheid van de
provincie, haar verzelfstandigde agentschappen, de havens en intercommunales in
het Noordzee-programma is steeds groot. In de periode 2007-2013 zijn in het Interreg
Noordzeeprogramma 28 projecten goedgekeurd met impact in West-Vlaanderen. Deze zijn
samen goed voor 7.947.690 euro aan Europese middelen die naar West-Vlaanderen vloeien.
Van het totaal bedrag goedgekeurde EFRO-middelen vloeit maar liefst 19% rechtstreeks
naar de provincie en de POM West-Vlaanderen (1.720.771 euro).
De provincie is bovendien ook een belangrijke cofinancier in het Interreg-programma:
in de periode 2007-2013 goed voor 1.553.811 euro aan cofinanciering in de verschillende
goedgekeurde projecten. Het merendeel daarvan is cofinanciering voor provinciale
projecten.
Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

_
153

In de eerste rondes van de periode 2014-2020 van het Noordzeeprogramma, werden de
verwachtingen reeds overtroffen met een goedkeuring van 16 projecten met West-Vlaamse
partners en impact op de 39 goedgekeurde projecten in het programma, goed voor een
instroom van Europese fondsen naar West-Vlaanderen van 5.018.750 euro.

6.1.2.2. Samenwerking met China
De provincie West-Vlaanderen heeft sinds 1997 bevoorrechte contacten met de Chinese
provincie Zhejiang. Op 6 mei 2000 ondertekenden beiden provincies een ‘vriendschapsakkoord’ in aanwezigheid van Prins Filip met als doel samen te gaan werken onder meer in
de beleidsdomeinen economie, milieu, toerisme, landbouw, onderwijs, enz.
Waar de samenwerking de eerste jaren moeilijk en sporadisch was, werd op 17 april 2008
een nieuwe China-strategie door de deputatie goedgekeurd. In plaats van in te zetten
op een veelheid van domeinen is gekozen voor twee prioriteiten, nl. samenwerking rond
onderwijs, onderzoek en economie.
Om de samenwerking in goede banen te leiden werd in 2009 een bilaterale stuurgroep in
het leven geroepen die tweejaarlijks bijeenkomt om de samenwerking te evalueren en het
algemeen beleid voor de komende twee jaar uit te stippelen.
Onderwijs levert onmiskenbaar enorme voordelen op, zowel voor onze hogescholen
en universiteiten (door een internationaal netwerk), voor professoren, lectoren en
onderzoekers en ten slotte ook voor studenten. De hogescholen krijgen uit Europa en
Vlaanderen de opdracht verder te internationaliseren (cf. het Erasmus-programma);
lectoren en zeker onderzoekers opereren sowieso in een wetenschappelijke omgeving
die geen grenzen kent; en voor studenten die in hun latere job heel waarschijnlijk met
China zullen geconfronteerd worden, vormt een vroege en intense onderdompeling een
verrijkende ervaring.
In het secundair onderwijs ligt de nadruk op de uitwisseling van directies en leerkrachten
enerzijds en het bevorderen van initiatieven waarbij leerlingen (zonder effectieve
verplaatsingen) werken aan een gemeenschappelijk eindproduct. Ondertussen heeft de
deputatie beslist deze samenwerking vanaf 2014 stop te zetten.
In het hoger onderwijs draait het dan weer om het bevorderen van mobiliteit van
studenten, lectoren, docenten en/of onderzoekers tussen beide regio’s en het aanbieden
van bedrijfsstages voor West-Vlaamse studenten in West-Vlaamse en Chinese bedrijven
bij voorkeur in Zhejiang, en omgekeerd. Hiertoe sloten de West-Vlaamse instellingen voor
hoger onderwijs MOU’s af met partnerinstellingen in Zhejiang. Hiertoe organiseerde de
provincie in 2010 en 2014 een academische missie naar Zhejiang en in 2015 een missie
voor de partneruniversiteiten uit Zhejiang naar West-Vlaanderen.
Om deze uitwisselingsprojecten voor beide onderwijsniveaus concreet gestalte te
geven, riep het provinciebestuur West-Vlaanderen als enige provincie in België, een
subsidiereglement in het leven voor zowel het hoger onderwijs (1 januari 2011) als het
secundair onderwijs (1 januari 2013). Ondertussen werd het reglement voor hoger
onderwijs vervangen door het Provinciaal Reglement voor internationale onderwijs-,
werk en onderzoekservaring in DAC landen en werd het reglement voor het secundair
onderwijs stopgezet.
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Stuurgroep West-Vlaanderen-Zhejiang in Hangzhou (Zhejiang, China, 2009)

In 2012 werd het Confucius Instituut, een partnerschap tussen HOWEST en Gongshang
Universiteit, in Brugge opgericht. Het Instituut beoogt de promotie van de Chinese taal en
biedt daartoe een uitgebreid cursusaanbod aangevuld met culturele activiteiten.
In het kader van de economische samenwerking werden de voorbije jaren enkele
handelsmissies georganiseerd in samenwerking met FIT, POM West-Vlaanderen, Unizo
en Voka. Ook nam de provincie West-Vlaanderen deel aan de Shanghai Expo 2010.
Tijdens de bijeenkomst van de stuurgroep in november 2015 werd beslist de samenwerking
uit te breiden met een pilootproject rond het recycleren van bouw– en sloopafval en het
uitwisselen van medische kennis. De voorbije periode werden acties ondernomen om
deze doelstelling te realiseren (medische delegaties, onderzoekersdelegaties). Tijdens de
bijeenkomst van de stuurgroep in oktober 2017 werd de oprichting van het kennisinstituut
voor circulaire economie bekrachtigd in een MOU.

Recente initiatieven in het kader van internationale samenwerking
FIFE County Council (Schotland) en Västra Götaland (Zweden)
In de periode 2010-2012 zette de provincie de eerste stappen richting de uitbouw van contacten
met enerzijds FIFE County Council (Schotland), West-Midlands, enz. en anderzijds Västra
Götaland (Zweden).
Onderzoek strategische partnerschappen
In samenwerking met de POM startte in 2011 het onderzoek naar de selectieve uitbouw van een
aantal internationale partnerschappen. Het onderzoek moet vanaf 2013 leiden tot de uitbouw
van enkele strategische partnerschappen met Europese regio’s die sociaal-economisch en
bestuurlijk strategisch zijn. De partnerschappen worden ontwikkeld in functie van strategische
projecten.
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Jongeren ontdekken Europa (Provinciehuis Boeverbos, Brugge)

6.1.3. Europe Direct
Om Europa dichter bij de burger te brengen opende op 29 november 1997 het
West-Vlaamse Info-Punt-Europa, het huidige Europe Direct als eerste in een rij van 10
provinciale infopunten. Het infopunt is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse
Zaken met medefinanciering van de Europese Commissie. Het Info-Punt Europa is een
actieve infobalie waar West-Vlamingen met al hun vragen over Europa terecht kunnen.
Naast deze algemene dienstverlening is Europe Direct ook een coördinatieplatform voor
activiteiten ter bevordering van de Europese gedachte. Zo vinden op geregelde tijdstippen
acties plaats voor de lokale besturen en het brede publiek. Deze acties maken ‘Europa’
concreet en zeker geen ‘ver-van-mijn-bed’ gebeuren.
Europe Direct West-Vlaanderen beschikt bovendien over een aangepaste en goed
uitgebouwde dienstverlening voor het onderwijs. Jaarlijks worden talrijke evenementen
georganiseerd alsook didactisch materiaal ontwikkeld voor en in samenwerking met de
verschillende onderwijsniveaus.

6.1.4. Provinciale subsidiereglementen
De dienst Externe Relaties en Europese Programma’s heeft twee subsidiereglementen om
internationalisering aan te moedigen:

6.1.4.1.

Het subsidiereglement voor grensoverschrijdende
uitwisselingen ter ondersteuning van het basis-,
secundair en hoger onderwijs

Sinds 1 januari 2009 heeft de provincie West-Vlaanderen een eigen subsidiereglement
voor grensoverschrijdende uitwisselingen. Ze geeft subsidies aan grensoverschrijdende
uitwisselingsprojecten met scholen of organisaties uit andere EU-lidstaten.
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Op die manier streefde de provincie ernaar meer West-Vlamingen te laten proeven van
wat Europa in de praktijk is en wilde ze een meer structurele samenwerking met partners
uit de Europese regio’s stimuleren. De voorkeur gaat uit naar samenwerking met haar
eigen partnerregio’s.

6.1.4.2. Het subsidiereglement voor leer-, werk- en onderzoekservaringen, specifiek voor het hoger onderwijs
Als enige Belgische provincie verleent de provincie West-Vlaanderen subsidies om te
studeren, stage te lopen, les te geven of onderzoek uit te voeren in een DAC-land aan
-

studenten, onderwijzend personeel en onderzoekers van de West-Vlaamse
instellingen voor hoger onderwijs;
onderzoekers van partnerinstellingen van de West-Vlaamse instellingen voor hoger
onderwijs in één van de DAC landen;
pas afgestudeerde jongeren met domicilie in West-Vlaanderen en afgestudeerd in
West-Vlaanderen of elders in België.

De provincie beschikt hiervoor over een jaarlijks budget van 150.000 euro. Gemiddeld
ontvangen 100 personen per academiejaar een subsidie.

6.2. Europese programma’s
De Europese Unie wil met haar regionaal beleid de ongelijkheid tussen (deel-)regio’s
verminderen door de inzet van zogenaamde structuurfondsen. Een gebrekkige basisinfrastructuur en mobiliteit, een hoog aandeel werklozen, veel uitgaande pendel, verouderende
dorpsgemeenschappen, een schaarser wordend aanbod aan voorzieningen … het zijn
allemaal elementen die ook in West-Vlaanderen terugkomen.
Om de regionale ongelijkheden aan te pakken richtte de Europese Commissie drie fondsen
op: het Europees Sociaal Fonds (ESF-1958), het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds
voor de Landbouw (EOGFL-1962) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO-1975).
Europa lanceerde in dit kader de voorbije decennia verschillende programma’s om
achtergestelde regio’s binnen de Unie te ondersteunen en hun ontwikkelingskansen te
bevorderen. De doelstelling van deze Europese programma’s was en is het versterken van
de economische samenhang tussen de verschillende regio’s in Europa.
Eén van die programma’s is het communautaire initiatief Interreg, dat Europese middelen
ter beschikking stelde voor grensoverschrijdende initiatieven in de grensregio’s. In een
eerste Interreg-periode 1991-1994 was West-Vlaanderen betrokken bij twee programma’s,
één met Oost-Vlaanderen en Zeeland, een ander met Région Nord-Pas-de-Calais.
Al van bij de eerste programmaperiode kreeg de provincie West-Vlaanderen een specifieke
Europese opdracht in de uitvoering en het beheer van de programma’s. Deze opdracht
vloeit voort uit de rol die de Europese Unie rechtstreeks toewijst aan dit bestuursniveau of
die door de lidstaten naar dit niveau wordt doorverwezen.
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De provincie was ook een belangrijke cofinancier in projecten. Een aanzienlijke inzet van
provinciale middelen (zie tabel) helpt tot op vandaag tal van West-Vlaamse partners over
de streep trekken om grensoverschrijdende projecten op te zetten en/of uit te voeren. In
dit kader keurde de provincieraad in 2009 het subsidiereglement goed voor provinciale
cofinanciering bij Europese projecten.

6.2.1. Periode 1994 - 1999
In de periode 1994-1999 liep Interreg II. Opnieuw zetten Vlaanderen en West-Vlaanderen
gezamenlijk hun schouders onder het programma West-Vlaanderen/Nord– Pas-de-Calais,
dat voortbouwde op de resultaten van het eerste programma. Het beheer, de coördinatie
en de invulling van het programma werd door Vlaanderen opnieuw toevertrouwd aan de
provincie. Vlaanderen was een belangrijke cofinancier en de provincie besteedde opnieuw
een aanzienlijk provinciaal budget aan tal van projecten in diverse beleidsdomeinen.
Ook liep er een tweede Interreg-programma in het kader van Euregio Scheldemond.
Inhoudelijk focuste het programma op een aantal ‘rode lijnen’: groepen projecten die
binnen hetzelfde thema en vaak vanuit hetzelfde grensoverschrijdende beleidsplan zijn
geïnitieerd. De drie partners trachtten om zo voldoende ’lijn’ te houden in de uitvoering,
en hebben vermeden om ad hoc losse projecten goed te keuren zonder enige relatie met
het eigen beleid of gezamenlijke strategische ambities.
Voor de periode Interreg I t.e.m. Interreg III ging het om volgende clusters van projecten:
-

Grensoverschrijdend Krekenbeleidsplan, waaronder Staats-Spaanse linies;
Havensamenwerking en samenwerking rond havengerelateerde thema’s;
Maritiem Erfgoed.

Vanaf Interreg II verkende de provincie ook de mogelijkheden om projecten in te dienen
onder de transnationale Interreg-programma’s.

6.2.2. Periode 2000 - 2006
Binnen het Interreg III-programma ondertekende de provincie West-Vlaanderen in 2002
opnieuw de partnerschapsovereenkomst m.b.t. uitvoer, beheer, toezicht op het programma
en de controle van de uitgaven van het Frans-Waals-Vlaams Interreg III-programma en
Interreg III Vlaanderen-Nederland.
Nieuw binnen het programma met Frankrijk was dat de drie bestaande programma’s
samengebracht werden tot één programma voor de hele Frans-Belgische grensstreek,
van De Panne tot Virton, onder de naam Interreg III Frankrijk/Wallonië/Vlaanderen. Die
schaalvergroting verzwaarde wel de administratieve last voor de provincie, maar bood ook
de kans om meer structurele projecten op te zetten langs de hele grensstreek, ook met
Waalse partners. Een sterk voorbeeld is het project ‘Netwerk van Versterkte Steden’: een
samenwerking tussen negentien steden die door de geschiedenis met elkaar verbonden
zijn en hetzelfde doel nastreven: hun versterkt erfgoed bewaren en openstellen voor het
publiek. De dienst cultuur van de provincie was trekker van dit project.
_
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Een gelijkaardige tendens tot schaalvergroting was ook merkbaar bij het programma met
onze Noorderburen dat nu alle Vlaamse provincies en de drie aangrenzende Nederlandse
provincies omvatte.
In deze periode was de provincie ook actief als projectpartner of –leider in de twee Interreg
IIIB-programma’s voor transnationale samenwerking: het Interreg IIIB-Noordzeeprogramma en het Interreg IIIB Noord-West Europa programma. Daarnaast was er ook nog
het Interreg IIIC-programma voor Interregionale samenwerking.
Naast Interreg hielp het Doelstelling 2-programma voor de kust diverse projecten
realiseren dankzij Europese steun.
De West-Vlaamse kust kampte met complexe problemen: niet alleen de visserijsector
kende moeilijkheden, ook het verblijfstoerisme liep terug en er was sprake van sociale
achterstelling. Het was dan ook een goede zaak dat de kust voor de periode 2000-2008 als
Doelstelling 2-gebied erkend werd en op die manier - binnen een welbepaald kader - voor
26,3 miljoen euro van Europese subsidies kon genieten.
De Vlaamse regering gaf de provincie West-Vlaanderen de opdracht om in te staan voor het
beheer van het programma. Met know-how en enthousiasme leidde het provinciebestuur
dit gebiedsgerichte programma in goede banen.
Voor de rest van het 5b-gebied werd onder de noemer ‘5b Phasing Out’ voor een periode
van vijf jaar een overgangsregeling voorzien. Die werd opnieuw meegefinancierd door
het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), ditmaal voor 8,1 miljoen
Euro. In samenspraak met de Vlaamse overheid nam de provincie de opdracht om het
5bPO-programma ten uitvoer te brengen en te coördineren.
Alles samen werden in het kader van Europese Programma’s 365 projecten goedgekeurd,
wat zorgde voor 65,6 miljoen euro aan Europese middelen die naar West-Vlaanderen
vloeiden.
Overzicht van de financiering van West-Vlaamse projecten vanuit Europese programma’s (periode
2000-2006).

Europees Programma

Europese middelen voor West-Vlaanderen

Doelstelling 2

26 miljoen Euro

5b Phasing Out

8 miljoen Euro

Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

11 miljoen Euro

Interreg Euregio Scheldemond

7 miljoen Euro

Transnationaal

12 miljoen Euro

PDPO

1,6 miljoen Euro

Totaal

65,6 miljoen Euro
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6.2.3. Periode 2007 - 2013
Naast het kwalitatief afronden van de aflopende programma’s, met name Doelstelling 2
Kust, 5b Phasing-Out en de Interreg III-programma’s, werd tegelijk ingezet op de nieuwe
lichting programma’s.
Voor de periode 2007-2013 betekent dit dat de provincie actief was op het Doelstelling
2 programma (regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid) en binnen het
Doelstelling 3 programma (territoriale samenwerking).
In deze periode bestond de uitdaging voor het Doelstelling 2-programma er in om via het
provinciaal contactpunt de projectleiders te begeleiden en zoveel mogelijk kwalitatieve en
relevante projecten te genereren voor West-Vlaanderen.
Binnen Doelstelling 3 zet de provincie in op zowel grensoverschrijdende samenwerking
(Interreg IV A), transnationale samenwerking (Interreg IV B) als interregionale samenwerking
(Interreg IV C).
Voor het programma Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen nam de provincie haar
actieve rol als Vlaamse ‘chef de file’, hetgeen zich o.a. weerspiegelt in de voorbereiding,
deelname en opvolging van talrijke comités en werkgroepen. Verder verzekerde de provincie
het technisch secretariaat, het Fonds voor microprojecten en de controle van afrekeningen
van alle Vlaamse projectpartners.
Het grensbreed Interreg IV A-programma Vlaanderen-Nederland bood de mogelijkheid om
behalve met Zeeland, ook met de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Zuid-Limburg
samen te werken, hetgeen nieuwe perspectieven bood voor de ontwikkeling van de
grensregio met Zuid-Nederland.
Een nieuwkomer in het grensoverschrijdend landschap was het 2-zeeënprogramma
waarbij de provincie West-Vlaanderen als antenne optrad om zowel de provincies West- en
Oost-Vlaanderen alsook Antwerpen te vertegenwoordigen.
Transnationaal ging de aandacht vooral naar het opzetten van nieuwe projecten zowel
binnen het Noordzee-programma als het Noord-West-Europa programma. In deze
programma’s begeleidde de provincie de West-Vlaamse actoren bij het opzetten van
transnationale projecten, waarbij de provincie vertegenwoordigd is in de monitoringcomités
en de stuurgroep.
Een eerste evaluatie (periode 2007-medio 2012) maakte duidelijk wat de impact is voor
de Europese Programma’s voor West-Vlaanderen en meer specifiek voor het provinciebestuur. Er werden in deze periode 272 projecten goedgekeurd. De Europese programma’s
waren goed voor een totaalinvestering van 223.226.471 euro, waarvan 98.853.574 euro
aan Europese middelen. De provinciale cofinanciering bedroeg 41.354.624 euro. Vanuit
Vlaanderen en de gemeenten kwam een inbreng van respectievelijk 31.061.371 en
27.876.109 euro.
De financiële impact voor de provincie en haar verzelfstandigde lichamen is in dit kader
niet gering. In maar liefst 106 van 272 goedgekeurde projecten was de provincie partner of
projectleider, waardoor 29.663.774 euro van de toegekende Europese middelen rechtstreeks
naar het provinciebestuur of de verzelfstandigde lichamen vloeide.
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Overzicht van de financiering (in euro) van West-Vlaamse projecten vanuit Europese Programma’s
(periode 2007-2012).

Programma

Aantal
projecten

EFRO

Vlaanderen

Gemeenten

Overig

Doelstelling 2

74

30.340.327

16.836.027

11.459.896

6.902045

Interreg V-NL

32

11.711.226

2.320.057

2.043.598

789.164

Interreg F-W-V

91

29.550.102

6.553.769

7.644.414

10.074.066

Interreg 2zeeën

43

22.448.584

3.732.922

4.080.393

10.220.196

Interreg Noordzee

28

7.947.690

2.081.160

1.756.523

2.658.434

Interreg NWE

3

1.285.023

425.750

859.273

0

Interreg IVC

1

177.060

0

0

0

TOTAAL

272

103.460.012

31.976.685

27.844.097

30.643.905

Totaal 2007-juni 2012

239.541.963

6.2.4. Periode 2014 - 2020
De belangrijkste wijziging in deze programmaperiode is de versterkte focus die Europa in
haar regionaal beleid aanbrengt. Elk structuurfonds moet bijdragen aan de gemeenschappelijke strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei (EU2020).
Voor Interreg en EFRO Vlaanderen zijn een beperkt aantal aspecten van kernthema’s uit
Europa 2020 op hun beurt doorvertaald naar de context van een programmagebied:
-

Overgang naar een kenniseconomie en versterking van innovatie;
Overgang naar een koolstofarme economie;
Versterken van het concurrentievermogen van kmo’s;
Valorisatie en duurzaam gebruik van milieu en/of hulpbronnen.

Kernthema’s als klimaatverandering en een verbetering van de levenskwaliteit voor de
burger kleuren de invulling van bovenstaande thema’s verder in.
Het provinciebestuur speelt ook in deze programmaperiode een belangrijke rol om met
een deskundig team van experts, tal van instellingen en organisaties de weg te wijzen naar
de mogelijkheden rond Europese projecten31 .
De financiële impuls van Europa in onze regio zorgt ervoor dat nieuwe initiatieven worden
opgestart met een blijvend effect op de ontwikkeling van de provincie West-Vlaanderen.
Anno 2017 vraagt Europa om de economie te vernieuwen en om werk te maken van
de kwaliteit van het fysieke domein en de leefomgeving. Op het gebied van economie
hebben we te maken met bedreigingen, denk aan klimaatverandering, mondialisering en
vergrijzing, maar zeker ook met kansen. Concurrentiekracht en kenniseconomie staan
centraal.
31 Alle projecten die in dit kader met West-Vlaamse partners werden goedgekeurd zijn terug te vinden op www.
projectendatabank.be.
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Naar een volwaardig provinciaal
economisch beleid
7.1.

De hervorming van het sociaaleconomische
streekbeleid

Algemeen kan gesteld worden dat het provinciaal economisch beleid in de eerste helft
van de periode 1995-2017 vooral behoeftegestuurd was. Bij het verlenen van toelagen
aan sociaaleconomische partners werden inhoudelijke accentverschuivingen dikwijls
via beheersovereenkomsten bepaald. De provincie trad in het verleden meer op als
kennispartner dan als regiobestuur, met als belangrijke partners de Gewestelijke
Ontwikkelingsmaatschappij, WES, Syntra West, instellingen uit het hoger onderwijs en
werkgeversorganisaties.
Dit werd sinds het kerntakendebat gradueel afgebouwd i.f.v. de invulling van een provinciale
rol inzake streekontwikkeling. Door dit kerntakendebat en het bestuursakkoord van 25
april 2003 tussen het Vlaams, het provinciaal en het lokaal bestuursniveau, kreeg de
provincie immers samen met de gemeenten de bevoegdheid over de streekontwikkeling.
De bevoegdheid economie neemt daar een prominente plaats in.
In functie van de hervorming van het sociaaleconomische werkveld keurde het Vlaamse
parlement op 7 mei 2004 decreten goed over de ERSV’s, RESOC’s en SERR’s, over de
POM’s en over het VLAO.
ERSV

Erkend Regionaal Samenwerkingsverband

RESOC

Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité

SERR

Sociaaleconomische Raad van de Regio

POM

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij

VLAO

Vlaams Agentschap Ondernemen

Sindsdien werden al deze nieuwe organisaties opgericht (zie verder). Tegelijkertijd werd
de provinciale dienst Economie versterkt voor het domein van de sociaaleconomische
streekontwikkeling.
Door deze evolutie speelt de provincie als intermediair niveau nu een belangrijkere rol op
het domein van de sociaaleconomische streekontwikkeling. Dit weerspiegelt zich in de
provinciale begroting. In 1994 bedroeg het budget (uitgaven) voor de bevoegdheid economie
ongeveer 3,2 miljoen euro wat 2,7% van het provinciale budget vertegenwoordigde. In
2012 was dit gestegen tot ongeveer 9 miljoen euro of bijna 4% van het provinciale budget,
in 2017 tot 13,1 miljoen euro of 6% van het provinciale budget.
_
164

Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

7.2. De dynamiek van de structuren voor het provinciaal
economisch beleid
7.2.1.

De ontwikkeling van het provinciaal economisch
beleid via de dienst Economie

Sociaaleconomische streekontwikkeling kreeg in de periode 1994-2003 vorm op basis
van verschillende beleidskeuzes, met de provincie of delen ervan als plangebied. Zo was
er in 1997 de beleidsnota economie van de provincie West-Vlaanderen, de strategie voor
economische ontwikkeling van de GOM in 2001 en de streekcharters en visies voor de
diverse streekplatformen. Van een coherent provinciaal sociaaleconomisch beleid was er
evenwel weinig sprake. Pas door de hervorming van de sociaaleconomische structuren
kon daar verandering in komen.
In functie van deze hervorming werd in de loop van 2004 binnen het provinciebestuur
actief gediscussieerd over de rol van de toekomstige provinciale ’beleidscel economie’ en
van de toekomstige provinciale ontwikkelingsmaatschappij (POM).
De dienst Economie, die in 1997 was opgericht, werd in 2005 versterkt om op het vlak
van de sociaaleconomische streekontwikkeling een sterkere rol te kunnen spelen bij
de beleidsvoorbereiding alsook bij de organisatie van de beleidsuitvoering. Deze dienst
behartigde daarnaast ook de bevoegdheden landbouw en visserij, toerisme en recreatie.
Eind 2005 kreeg de dienst Economie de opdracht om een ‘strategisch plan economie
West-Vlaanderen’ op te maken, wat uiteindelijk geresulteerd heeft in de ‘beleidsnota
Economie 2007-2012’. Zes thema’s kwamen aan bod: ruimtelijke economie, transport-distributie-logistiek, arbeidsmarkt en opleiding, sociale economie, bedrijfsversterking en
enkele overkoepelende zaken.
Eind 2012 werd geconcludeerd dat van de 58 voorziene maatregelen er ongeveer 80%
geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd. Voor de opmaak van het meerjarenplan
2014-2019 werd hier rekening mee gehouden, alsook met de krijtlijnen van de interne
staatshervorming, om zodoende verder te focussen op de rol die het provinciebestuur en
haar POM kunnen spelen op het economische werkterrein.
Dit resulteerde in 2013 in de beleidsnota ‘West Deal – Strategisch plan gericht op de
economische transformatie in West-Vlaanderen’ die de leidraad werd voor het economisch
beleid van het provinciebestuur en haar POM in de periode 2013-2018. Deze strategie
focuste in het bijzonder op zes ambities:
-

Operatie Start West: een toonaangevend startersbeleid;
Operatie Fabrieken voor de Toekomst West: een West-Vlaamse aanpak van het Nieuw
Industrieel Beleid;
Operatie West-Poort: een toekomstgerichte logistieke strategie;
Operatie TUA West: versterking van het hoger onderwijs;
Operatie middenstand: een strategie voor de zelfstandige kleinhandel;
Operatie Westhoek: ontwikkeling van een impulsplan voor de Westhoek.
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7.2.2. Van GOM naar POM
In de periode 1994-2006 stond vooral de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
West-Vlaanderen in voor de sociaaleconomische streekontwikkeling in de provincie. Zij
voerde in hoofdzaak de volgende taken uit:
-

-

het verstrekken van bedrijfsinformatie aan en begeleiding van KMO’s;
de bevordering van toeleveringsactiviteiten en de buitenlandse prospectie van
potentiële ondernemingen;
de uitbouw van de bedrijfsinfrastructuur en samenwerking tussen bedrijven,
bijvoorbeeld door de oprichting van bedrijvencentra, doorgangsgebouwen, incubatieen innovatiecentra en door initiatieven te nemen om het clusterbeleid van de Vlaamse
overheid uit te voeren;
data-analyse en advisering van ruimtelijke plannen op economisch vlak (bv. voorstellen
van gewestplanherzieningen voor bijkomende bedrijventerreinen).

Tussen 2002 en 2006 werden tussen de provincie en GOM West-Vlaanderen beheersovereenkomsten afgesloten die door de provincieraad werden goedgekeurd. Op die manier
maakte het traditionele subsidiesysteem plaats voor meer transparante en afgelijnde
resultaatverbintenissen waarop de provinciale subsidiëring afgestemd werd. Zo werden
er bijvoorbeeld opdrachten geformuleerd over de uitbouw van een loket economie t.b.v.
de provincie, de gemeenten en alle economische partners in West-Vlaanderen, over de
advisering van de economische infrastructuur en over de uitbouw van het geografisch
informatiesysteem (GIS) voor bedrijventerreinen.
Het Vlaamse parlement keurde op 7 mei 2004 de decreten over de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappijen (POM) en over het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) goed.
Op 1 juni 2006 werd de GOM West-Vlaanderen ontbonden en trad de POM West-Vlaanderen
in werking als instrument om het sociaal sociaaleconomisch beleid van de provincie
uit te voeren. Conform het decreet moest de POM zich vooral richten op de uitvoering
van projecten ter versterking van de infrastructuur tot vestiging van het bedrijfsleven
en ontwikkeling van de bedrijfseconomische infrastructuur, op projecten gericht op een
bedrijfsversterkend resultaat en meewerken aan projecten tot efficiënte aanwending
van de bedrijfsinfrastructuur. De overige taken van de GOM zoals de promotie van het
ondernemerschap en het eerstelijnsadvies voor ondernemingsvraagstukken, werden
vanaf 2006 door het VLAO uitgevoerd.
In het overgangsjaar 2006 werd door de provincie in de eerste helft van het jaar nog een
beheersovereenkomst met de GOM afgesloten. Sindsdien wordt iedere legislatuur een
nieuwe beheersovereenkomst met de POM afgesloten. De totale toelage aan de POM
bedroeg in 2007 ruim 1,5 miljoen euro.
De voornaamste inhoudelijke taakstellingen betroffen de thema’s transport en logistiek,
bedrijfsonthaalinfrastructuur (bedrijvencentra, doorgangsgebouwen), samenwerking
tussen bedrijven op bedrijventerreinen, acties die duurzaamheid, innovatie en sociale
economie bevorderen (bv. duurzaamheidscharter, innovatieplatform, integraal
waterbeheer, alternatieve energie, vermarkting onbenutte bedrijfsgronden, duurzaam
industrieel bouwen) en internationalisering van de West-Vlaamse economie.
_
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Provinciehuis Olympia waar de POM is gehuisvest

Naar aanleiding van de oprichting van de POM en het sluiten van de beheersovereenkomst werd in de provincieraad van juni 2006 ook een protocol tussen de provincie en
de streekintercommunales Leiedal en wvi goedgekeurd. Daarin werden vooral afspraken
gemaakt over de ontwikkeling van bedrijfsgebouwen en bedrijventerreinen, met de
mogelijkheid om jaarlijks een actieprogramma vast te leggen.

7.2.3. Ontwikkeling van het sociaaleconomisch streekoverleg
In functie van de hervorming van het sociaaleconomische werkveld keurde het Vlaams
parlement op 7 mei 2004 het decreet over de erkende regionale samenwerkingsverbanden
(ERSV), de sociaaleconomische raden van de regio (SERR) en de regionale sociaaleconomische overlegcomités (RESOC) goed. Op die manier werden de beleidsdomeinen
‘economie’ en ‘werkgelegenheid’ op streekniveau met elkaar verbonden. De vroegere
streekplatforms en STC’s (subregionale tewerkstellingscomités) werden vervangen door
drie nieuwe instanties: het ERSV, de RESOC’s en de SERR’s. In de raad van bestuur van het
ERSV en in de RESOC’s zijn provincieraadsleden vertegenwoordigd.
Het ERSV vormt de juridische structuur waarbinnen de RESOC’s en de SERR’s
georganiseerd worden. Ze verzorgt vooral de administratieve, personele en logistieke
ondersteuning voor hen. Voor West-Vlaanderen werd in 2005 één ERSV opgericht,
onder de vorm van een vzw. Daarbinnen functioneren vijf RESOC’s (Brugge, Oostende,
Westhoek, Midden- en Zuid-West-Vlaanderen) en vier SERR’s (Brugge, OostendeWesthoek, Midden- en Zuid-West-Vlaanderen).
De RESOC’s geven advies over sociaaleconomische streekontwikkeling. Ze staan in voor
het overleg tussen de sociale partners, de gemeentebesturen en het provinciebestuur. Een
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belangrijk resultaat daarvan zijn de streekpacten inzake sociaaleconomische streekontwikkeling die per legislatuur worden opgemaakt.
De SERR’s verlenen advies over het economische en werkgelegenheidsbeleid. Zij zijn ook
bevoegd voor het sociaal overleg tussen de werkgevers- en de werknemersorganisaties.
In de periode 2005-2012 werd door de provincieraad om de twee of drie jaar een convenant
tussen de provincie en vzw ERSV goedgekeurd. Samen met de Vlaamse regering was de
provincie toen de grootste financier van het ERSV, voor een jaarlijks bedrag van ongeveer
700.000 euro. Op 5 december 2013 keurde de provincieraad het convenant 2013-2018
tussen de provincie en ERSV West-Vlaanderen vzw goed, met dezelfde jaarbedragen voor
ogen.
In samenwerking met ERSV-RESOC-SERR heeft de provincie diverse projecten uitgevoerd
die een weerklank vonden in de provincieraad, meestal via infopunten op de commissie
economie. Zo zijn er in het bijzonder twee onderzoeken te vermelden die ook na 2012 nog
hun doorwerking vonden in het provinciaal beleid, bijvoorbeeld in de herziening van het
provinciaal ruimtelijk structuurplan:
-

Ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen 2007-2022. Deze studie werd uitgevoerd door
de professoren P. Cabus en W. Vanhaverbeke. De ruimtebehoefte werd geraamd voor
heel West-Vlaanderen alsook voor de onderscheiden RESOC-gebieden.
Bevolkings- en gezinsprognoses 2007-2025. Kaderend in het Interreg IVB project ‘DC
NOISE’ (Demographic Change – New Opportunities In Shrinking Europe) werden
deze prognoses door de VUB gemaakt voor West-Vlaanderen en haar streken.

De Vlaamse overheid hervormde evenwel haar sociaaleconomisch streekbeleid. Zo
bouwde ze vanaf 2015 de structurele financiering van ERSV-RESOC-SERR af. Tevens
keurde de Vlaamse regering op 17 juli 2015 de conceptnota ‘Naar een versterkt streekbeleid
en (boven)lokaal werkgelegenheidsbeleid’ goed en werd in 2016 een ESF-oproep
opengesteld over versterkt streekbeleid.
Mede om deze redenen werd voorgesteld om het convenant 2013-2018 tussen de provincie
West-Vlaanderen en ERSV West-Vlaanderen vzw aan te passen en met ingang van 2016
te vervangen door een convenant 2016-2019. De provincieraad keurde dit op 24 maart
2016 goed. In vergelijking met het vorige convenant gaat het daarbij in hoofdzaak om de
volgende aanpassingen:
-

-

Er werden vier RESOC’s voorzien en een Streekoverleg Kust: naast de bestaande
RESOC’s Midden- en Zuid-West-Vlaanderen en Westhoek werd voorzien in een
RESOC Noord-West-Vlaanderen dat het werkingsgebied heeft van de voormalige
RESOC’s Brugge en Oostende;
Elk RESOC/streekoverleg wordt op een quadripartiete wijze en volgens het principe
van dubbele gelijkwaardigheid samengesteld;
De jaarlijkse financiële toelage die de provincie voorziet aan ERSV vzw wordt vanaf
2017 stelselmatig verhoogd tot een bedrag van ongeveer 1.378.000 euro in 2019, gelet
op de structurele afbouw door de Vlaamse overheid van deze structuren.
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7.2.4. De herstructurering van de dienst economie
en de POM in 2011 en 2017
In de loop van 2009 werd door het provinciebestuur besloten om tot een hervorming van
de dienst Economie en van de POM West-Vlaanderen te komen teneinde een efficiënter
en effectiever sociaaleconomisch beleid te verkrijgen.
In 2010 ontstond zowel in de deputatie als in de raad van bestuur van de POM
West-Vlaanderen een draagvlak voor de hervorming, met name om in 2011 te komen tot
een beperkte dienst/beleidscel Economie en een nieuwe, verruimde POM.
De nieuwe dienst/beleidscel Economie zou zich in hoofdzaak toeleggen op generalistische
relaties en taakstellingen zowel voor de bevoegdheden Economie, Landbouw en Visserij
als Toerisme en Recreatie. De opmaak en opvolging van overeenkomsten met de
verzelfstandigde agentschappen en met andere stakeholders zijn daarbij belangrijke
taken.
In de provincieraad van 22 november 2011 werd een nieuwe beheers- en exploitatieovereenkomst met de POM goedgekeurd. De nieuwe POM zou zich inhoudelijk concentreren
op een vijftal thema’s ter onderbouwing van de beleidsvoorbereiding en de uitvoering van
het provinciaal economisch beleid:
-

data, studie en advies;
ondernemerschap en bedrijfsinfrastructuur;
kennis, innovatie en technologie;
duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen;
transport en logistiek.

In de legislatuur 2012-2018 en ook naar aanleiding van een herstructurering van de dienst
Economie en de POM, werd met een nieuw type van overeenkomst gewerkt tussen
het provinciebestuur en haar agentschappen waaronder de POM. Wat het financieel
kader betreft werd ook een meerjarenperspectief van ruim 7.000.000 euro als jaarlijkse
structurele dotatie aan de POM goedgekeurd.
Eind 2016 keurde de provincieraad een nieuw organogram van het provinciebestuur
goed. Sindsdien is er niet langer een afzonderlijke dienst Economie maar is haar werking
opgenomen in de nieuwe dienst ‘Economie en Europese & Internationale Samenwerking’.

7.2.5. De interne staatshervorming
In het Witboek Interne Staatshervorming van de Vlaamse Regering (april 2011) was
een niet-exhaustieve lijst opgenomen van bevoegdheden en taken als invulling van het
provinciaal takenprofiel. Voor de bevoegdheid economie ging het om:
-

sectorspecifiek en gebiedsgericht streekbeleid;
internationalisering bedrijfsleven;
ruimtelijke economie.
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Daar economie een grondgebonden materie betreft, werd er voor deze bevoegdheid geen
bestuursakkoord afgesloten.
Tevens werden er in dit Witboek ‘doorbraken’ geformuleerd, waarvoor meteen uitvoering
of trajecten konden worden opgestart. Wat de doorbraken betreft die relevant zijn voor
economie ging het om de volgende zaken:
-

kleinhandelsbeleid en bedrijfshuisvesting (doorbraak 13);
lokaal werkgelegenheidsbeleid (doorbraak 14);
startersbegeleiding en bevorderen individueel ondernemerschap (doorbraak 47);
streekoverleg (RESOC-SERR-ERSV) (doorbraak 67).

Op 16 mei 2011 gaf de VVP hierover een standpuntbepaling met haar prioriteiten. Voor
economie werden streekontwikkeling en –overleg, sociale economie en bevordering van
collectief ondernemerschap naar voren geschoven.
Voor wat het kleinhandelsbeleid betreft werd voordien al, op 23 juli 2010, de nota ‘Winkelen
in Vlaanderen’ door de Vlaamse Regering goedgekeurd. In navolging daarvan werd een
jaar later (27 juli 2011) een samenwerkingsovereenkomst over detailhandel afgesloten
tussen de Vlaamse overheid, de VVP en de VVSG. Voor wat de startersbegeleiding en
het bevorderen van individueel ondernemerschap betreft werd er op 16 april 2013 een
afsprakenprotocol tussen de Vlaamse overheid en de vijf provincies ondertekend. Ook
voor wat sociale economie betreft werd een protocol goedgekeurd tussen de Vlaamse
overheid en de vijf provincies. Dit gebeurde op 10 februari 2014.

7.3. Belangrijke initiatieven
7.3.1.

Integrale kwaliteitszorg in kleine ondernemingen

Het provinciebestuur zette tussen 1992 en 2001 Integrale Kwaliteitszorg-projecten
(IKZ) op voor KMO’s in West-Vlaanderen. KMO’s uit een bepaalde sector konden een
interactieve opleiding volgen in kleine groepen, waarna ze een kwaliteitshandboek
voor de eigen zaak opmaken. Bij een positief auditverslag en als afsluiting van het
programma werd het kwaliteitslabel of –certificaat van de provincie West-Vlaanderen
toegekend. Zo werden in deze periode IKZ-programma’s opgezet voor de metaalsector,
de houtverwerkende nijverheid, de textielsector, de hotelsector, de visverwerkende sector,
bakkers, beroepsfotografen, advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders, architecten,
drukkers, campingondernemers, schoonmaak- en reinigingsbedrijven, floristen, schilders
en woningdecorateurs, installateurs van centrale verwarming, fietsenhandelaars,
schrijnwerkers, boekhouders, accountants en fiscalisten.

7.3.2. Ondersteuning van lokaal economisch beleid
De provincie stimuleert en begeleidt de gemeenten bij het uitbouwen van hun
aanspreekpunten lokale economie. In 2002 werd gestart met een vormingsreeks
specifiek voor de gemeentelijke ambtenaren die economie behartigen. Daarnaast waren
er structurele bijeenkomsten van de zogenaamde werkgroep gemeenten waarin zowel
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ambtenaren als schepenen voor lokale economie vertegenwoordigd waren. Enkele
voorbeelden van onderwerpen die in deze fora aan bod kwamen: functieomschrijving
van de ambtenaar lokale economie; leegstandsonderzoek; ontwikkeling en toepassing
van een meetinstrument voor centrumbeheer; onderzoek naar grensoverschrijdende
bezoekersstromen binnen de Euregio Scheldemond en tussen West-Vlaanderen en
Noord-Frankrijk; benchmarking van centrumgemeenten; vorming n.a.v. de nieuwe wet op
de handelsvestigingen; onderzoek naar en ondersteuning van de wekelijkse markten met
de campagne ‘Ik lig goed in de markt’.
Ook in het kader van het project ‘Actie voor Starters’ (zie verder) werd het lokaal economisch
beleid betrokken. De provincie beoogde immers de verdere uitbouw van een gemeentelijk
ondernemersvriendelijk beleid in een subregionaal georganiseerd provinciaal kader,
gebaseerd op de RESOC-gebieden. Als eerste stap in de uitbouw van dit subregionaal
knooppuntennetwerk werd in 2009 een ‘lerend netwerk’ opgezet. Hiermee werden
de ambtenaren lokale economie ingeleid in de belangrijkste thema’s voor (startende)
ondernemers binnen een gemeente. Ondertussen kregen deze bijeenkomsten de naam
‘Ateliers Lokale Economie’. Die worden in elke streek om de zes weken door de POM
West-Vlaanderen en de West-Vlaamse Ondernemerscentra (OC West) georganiseerd.
Kennis-, ervarings- en ideeënuitwisseling staan hierbij centraal.
Naast de jaarlijkse terbeschikkingstelling aan de gemeenten van sociaaleconomische
data (bv. via de publicatie ‘West-Vlaanderen Ontcijferd – sociaaleconomisch profiel van
de provincie’ of via de gemeentelijke steekkaarten met sociaaleconomische gegevens),
werd in 2008 gestart met het ambitieuze project ‘economische kaart’. In dit project werken
de provincie en de POM samen met de gemeenten om een correcte, actuele en volledige
databank van alle economische activiteiten in een geografisch informatiesysteem te
ontwikkelen. Deze databank wordt ontsloten via een webapplicatie waardoor niet alleen
nuttige informatie ontstaat voor het provinciaal en het gemeentelijk economisch beleid,
maar dit ook een winsituatie betekent voor de ondernemer en de burger die data kunnen
verrijken of raadplegen.
Ook werd door de POM en OC West vormgegeven aan detailhandelsbeleid. Zo werd vanaf
2012 in een interprovinciaal perspectief data over detailhandel verzameld en verspreid
alsook een Provinciaal Platform Detailhandel met diverse stakeholders opgericht ten
behoeve van provinciale en gemeentelijke initiatieven m.b.t. detailhandel, passend binnen
de afspraken met de Vlaamse overheid.

7.3.3. Ondersteuning van de sociale economie
Op 24 februari 2005 keurde de provincieraad een reglement goed tot het sluiten van
overeenkomsten met de West-Vlaamse incubatiecentra tot bevordering van de meerwaarde-economie of de zogenaamde startcentra sociale economie. De door Vlaanderen
erkende incubatiecentra ontvingen van de Vlaamse regering jaarlijks een bedrag van
maximaal 124.000 euro voor hun loon- en werkingskosten. In West-Vlaanderen waren er
vier dergelijke incubatiecentra erkend die het ganse grondgebied bestrijken: De Werkhoek
(Oostende-Westhoek), Kanaal 127 (Kortrijk), De Kaap (Brugge) en Vaart! (RoeselareTielt). Ze zijn de spil om op proactieve wijze nieuwe marktconforme arbeidsintensieve
ondernemingen te stimuleren. Dit kan gebeuren door zelf sociale economieprojecten op
te zetten ofwel startende ondernemers bij te staan bij de oprichting van invoegafdelingen
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of invoegbedrijven. Ze bieden de nodige dienstverlening op het vlak van infrastructuur
(kantoren, werkplaatsen), secretariaatsdiensten en managementondersteuning.
Dit reglement liet toe om tussen het provinciebestuur en elk incubatiecentrum een
overeenkomst af te sluiten met het oog op het versterken van de inbedding van de
centra in het regionaal sociaaleconomisch landschap door de netwerken met de gewone
bedrijven te stimuleren en de duurzaamheid van sociale economieprojecten te verhogen
via een financiële impuls. Tevens kon een financiële pool ontstaan om gezamenlijke
promotiecampagnes op te zetten. In uitvoering van het reglement werd tot 2012 financiële
steun gegeven aan de vier startcentra voor sociale economie. De hoogte van de steun was
afhankelijk van het aantal (nieuw opgestarte) invoegbedrijven dat deze startcentra hebben
begeleid bij o.a. de opmaak van hun invoegdossier.
De Vlaamse overheid hervormde haar beleid over sociale economie onder meer via het
ondersteuningsdecreet sociale economie, het maatwerkdecreet en het decreet op de
lokale diensteneconomie. Naar aanleiding van dit gewijzigd beleid werd tussen de Vlaamse
overheid en de vijf provincies een protocol inzake sociale economie afgesloten, waar de
provincieraad op 27 februari 2014 akte van heeft genomen. Sedert medio 2012 werden
de startcentra sociale economie door de Vlaamse overheid niet meer ondersteund om
ondernemingen bij te staan bij hun erkenning als invoegbedrijf. Daar ook het provinciaal
reglement gekoppeld was aan de ontwikkeling van invoegbedrijven of invoegafdelingen,
had dit reglement geen nut meer. Naar aanleiding van dit gewijzigd beleid heeft de
provincieraad op 27 maart 2014 ingestemd met de opheffing van het provinciaal reglement.
Daarnaast werd in 2009 door de provincie en de POM met 100.000 euro steun van de
Vlaamse overheid, een belangrijke campagne uitgevoerd voor de promotie van de sociale
ondernemingen en de versterking van de brugfunctie sociale/reguliere economie. Deze
campagne richtte zich zowel naar de burgers, de ondernemers als de lokale overheden.

Versterking van sociale economie (2010)
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Naar aanleiding van de stopzetting in 2015 van het provinciaal reglement aangaande
arbeidszorginitiatieven bij de dienst Welzijn, ook mee door de herverdeling van
bevoegdheden tussen de provincies en de Vlaamse overheid, werd de provincieraad op 22
oktober 2015 ingelicht over het arbeidszorgbeleid in West-Vlaanderen. Eind 2015 keurde
de provincieraad het budget goed, inbegrepen de verschuiving van de financiële middelen
voor arbeidszorg naar de bevoegdheid economie. Sinds 2016 worden met de vzw STAM
(STeunpunt Activering op Maat) en 8 ‘Activerende Werkvloeren’ samenwerkingsovereenkomsten gesloten, dit in nauwe afstemming met de POM.

7.3.4. Overeenkomsten met WES
Vanaf 2002 werden door de provincieraad en de deputatie overeenkomsten met resultaatverbintenissen afgesloten met WES (West-Vlaams Economisch Studiebureau). Naast
ondersteuning voor eerder structurele taken (bv. economische bibliotheek ontsluiten,
tijdschrift West-Vlaanderen Werkt publiceren) werden ook nieuwe projecten ontwikkeld
waaronder de volgende zaken:
-

-

sedert 2002 werd een virtueel kennis- en leerforum over regionale economie
ontwikkeld ten behoeve van provinciale en gemeentelijke beleidsmakers,
economische partners en studenten. Dit platform werd permanent geactualiseerd
en bevat zowel informatie over beschikbare documenten en evenementen, als
persberichten die relevant zijn voor West-Vlaanderen. Tevens werd er in een
koppeling met de fysieke bibliotheek voorzien;
in 2003 werd een meetinstrument voor centrumbeheer ontwikkeld ten behoeve van
steden en gemeenten. Dit liet toe om niet alleen binnensteden maar ook kleinere
kernen van gemeenten de effectiviteit van hun centrumbeheer te laten meten;
in 2004-2005 werd een leegstandsonderzoek uitgevoerd waarbij de relaties tussen
de leegstand en andere geïnventariseerde factoren werden onderzocht;
in 2007-2009 werd een grootschalig onderzoek uitgevoerd over het economisch
belang van het agrocomplex in West-Vlaanderen. Naast de land- en tuinbouwsector
zelf bestaat het agrocomplex uit de toeleverende bedrijven, verwerkende bedrijven en
handels- en distributieondernemingen die in relatie staan met deze sector.

In de loop van 2008 werd de overeenkomst met het WES vzw herbekeken en besliste
de provincieraad op 25 september 2008 dat de provincie zou toetreden als lid tot WES
vzw. Aan dit lidmaatschap werden voorwaarden verbonden m.b.t de verdere uitbouw van
WES als documentatie- en informatiecentrum. Daarnaast werd er ook een subsidieovereenkomst afgesloten i.f.v. een kwalitatieve ondersteuning aan de beleidsvoorbereiding
in het algemeen en opdrachten van RESOC en SERR in het bijzonder. In samenspraak
met RESOC en SERR worden kaderend in deze subsidieovereenkomst jaarlijks nieuwe
jaarprogramma’s bepaald.
De provincieraad keurde op 28 juni 2012 een beleidsintentie goed tot oprichting van een
kenniscentrum regionale ontwikkelingen en tot het beëindigen van de overeenkomsten
tussen de provincie West-Vlaanderen en WES vzw.
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In de laatste legislatuur werd dit verder uitgewerkt. Een overeenkomst tussen de provincie
West-Vlaanderen en het WES vzw heeft uiteindelijk geleid tot een overdracht op 1 juli 2015
van de bedrijfstak ‘organisatie economische bibliotheek, digitaal kennisplatform en uitgave
van het tijdschrift West-Vlaanderen Werkt’ van WES vzw naar het provinciebestuur en van
een deel van het patrimonium van WES vzw naar TUA West.

7.3.5. Publicaties over kwaliteitsvolle bedrijfsgebouwen
Tussen 2003 en 2011 gaf de provincie West-Vlaanderen tweejaarlijks de publicatie
‘Kwaliteitsvolle bedrijfsgebouwen in West-Vlaanderen’ uit. In deze periode zijn er vijf
publicaties verschenen die illustreren hoe ondernemend West-Vlaanderen kwalitatief,
creatief en tegelijk functioneel en duurzaam uit de hoek kan komen bij de bouw of renovatie
van bedrijfsvestigingen. Telkens selecteerde een comité van economisten en architecten
de opgenomen ondernemingen. Met deze publicaties worden bedrijven gestimuleerd
om meer aandacht te schenken aan een duurzame architectuur in een kwaliteitsvolle
omgeving.

Kwaliteitsvolle bedrijfsgebouwen: Infrax te Torhout
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West-Poort

7.3.6. West-Poort
Binnen de provinciale regiomarketingcampagne en meer bepaald het speerpunt
‘Ondernemen. Het zit in ons’, nam de provincie in 2004 het initiatief voor de campagne
‘West-Poort’. In eerste instantie wou men hiermee een draagvlak creëren bij de
West-Vlaamse burgers en ondernemers, door hen te wijzen op het unieke karakter van
de twee zeehavens (Oostende en Zeebrugge) en de twee luchthavens (Oostende en
Wevelgem) als economische infrastructuur.
In de loop van 2005 werden evenementen ingericht, zowel voor de potentiële gebruikers
van deze ‘poorten’ als voor de West-Vlaamse parlementairen. Naast de vermelde havens
sloten ook drie andere partners bij de campagne aan: Transportcentrum LAR, River
Terminal Wielsbeke en Avelgem Container Terminal.
In 2006 werd voor de West-Vlaamse ondernemers in vier talen een folder opgemaakt
en een cd-rom ontwikkeld met enerzijds economische gegevens over de provincie en
anderzijds de kenmerken van de West-Poort partners. Daarmee werd ook in het buitenland
promotie gevoerd voor West-Vlaanderen.
In 2007 en 2008 werd de strategische studie ‘West-Vlaanderen: potenties als logistieke
regio – Strategie en uitvoeringsplan’ uitgevoerd, in samenwerking met de havens van
Zeebrugge en Gent, de intercommunales Leiedal en wvi en de infrastructuurbeheerders
Infrabel en Waterwegen en Zeekanaal. Deze studie paste in de reeks van strategische
studies op provinciaal niveau binnen het concept van de Extended Gateway®. Ter
uitvoering van het plan lanceerde de provincie op 22 september 2008 het Logistiek
Platform West-Poort. Het logistiek beleid wordt sinds 2011 behartigd door de POM.
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In de laatste legislatuur werd het provinciaal budget voor investeringen in logistieke
projecten ‘West-Poort’ opgetrokken met een bedrag van 5.000.000 euro voor de periode
2014-2019. Sedertdien werden daarvan middelen gebruikt voor onder meer investeringen
via de POM in de ontwikkelingen van de River Terminal Wielsbeke en in de participatie in
de nieuwe beheersstructuur van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Daarbovenop keurde
de provincieraad een bijkomend bedrag van 1.300.000 euro goed voor extra investeringen
in logistieke ontwikkelingen. Met deze budgetten worden in 2017 en 2018 investeringen
voorzien in onder meer de verdere ontwikkelingen van de River Terminal Wielsbeke, de
nieuwe River Terminal Roeselare, de Cruise Terminal Zeebrugge en het project ‘Autonoom
Varen in de Westhoek’.
Wat de luchthaven Kortrijk-Wevelgem betreft keurde de provincieraad op 22 mei 2014
de krachtlijnen van de nieuwe beheersstructuur voor deze luchthaven goed, m.i.v. de
ontwerpstatuten en het ontwerp van aandeelhoudersovereenkomst tussen de partijen
in de op te richten vennootschap voor het beheer van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem
en de lastgevingsovereenkomst tussen de provincie en de POM West-Vlaanderen. De
provincieraad keurde daartoe een extra bedrag goed van 4.250.000 euro voor de nodige
investeringen, waarvan de helft eind 2015 aan de NV luchthaven Kortrijk-Wevelgem werd
uitbetaald.

7.3.7.

Naar een meer kennisgedreven economie

Een van de constante uitgangspunten van het provinciebestuur is om het
ondernemerschap te versterken door de relatie tussen ondernemingen en onderzoek en
opleiding te stimuleren, desgevallend via provinciale overheidsinitiatieven. In de voorbije
periode waren er daartoe diverse initiatieven, zowel structureel als projectmatig.
Op 25 mei 2000 keurde de provincieraad een provinciaal reglement goed over de
subsidiëring van het Vormingsinstituut voor KMO. Dit verving het huishoudelijk reglement
inzake subsidiëring van vormingsinstituten voor KMO vastgesteld door de deputatie
op 27 september 1990. Met het nieuwe reglement kon de provincie op een adequatere
manier zowel toelagen verlenen voor de aankoop van didactisch materieel als voor de
ingerichte lesuren. Een aparte betoelaging voor de gebouwen werd niet meer voorzien.
Sedertdien ontvangt Syntra West jaarlijks een toelage van ruim 1.300.000 euro.
In het kader van het vernieuwde provinciaal economisch beleid drong zich een
adequatere en gerichtere samenwerking op tussen de provincie (inbegrepen haar
agentschappen zoals de POM, SBR en Westtoer) en Syntra West (inbegrepen haar
opgerichte structuren). Daartoe werd door de provincieraad van 26 juni 2014 het hiervoor
vernoemde reglement opgeheven en een flankerende overeenkomst tussen de provincie
West-Vlaanderen en Syntra West goedgekeurd. In deze overeenkomst wordt er vooral
gefocust op geavanceerde economische dienstverlening waarbij een onderscheid wordt
gemaakt tussen algemene en specifieke engagementen. Voor dit laatste maakt Syntra
West jaarlijks een actieplan op, afgestemd met het provinciaal economisch beleid en met
de activiteiten van de POM in het bijzonder.
Op 23 december 2004 keurde de provincieraad een subsidiereglement goed om
financiële ondersteuning te geven aan nieuwe initiatieven van West-Vlaamse instellingen
voor hoger onderwijs. Voorbeelden daarvan zijn: een nieuwe opleiding, de grondige
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verbetering van een opleiding op bachelor- of masterniveau, de oprichting van een nieuw
of de verbetering van een bestaand kenniscentrum. Dit reglement werd op 23 oktober
2007 opgeheven.
De deputatie besliste eind 2007 om de oprichting en ontwikkeling van laagdrempelige
expertise- en dienstverleningscentra (kortweg LED’s) in de drie West-Vlaamse
hogescholen HOWEST, KHBO en KATHO te ondersteunen, middels een
Doelstelling 2 project. Deze LED’s hebben tot doel als laagdrempelige partner toegepast
wetenschappelijk en technologisch onderzoek aan te leveren, inspelend op concrete
noden en behoeften van de West-Vlaamse KMO’s. Door de samenwerking van de drie
hogescholen, wordt gestreefd naar regionaal complementaire expertisedomeinen.
Daaruit voortvloeiend werd een Provinciaal Economisch Impulsplan met focus op de
KMO-innovatie en de ondersteuning van starters ontwikkeld, vooral via de versterking
van kennisontwikkeling en -valorisatie. De provincie financierde dit in hoofdzaak
met de financiële middelen die vrijkwamen door reductie van haar aandelen in de
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Leiedal en wvi. Tijdens de voorlaatste
legislatuur werd daartoe beslist, conform een decretale bepaling die stelt dat de
deelneming van één of meer provincies in een dergelijk samenwerkingsverband
niet meer mag bedragen dan 20 percent van het totale maatschappelijk kapitaal.
Vooral via Europese projecten heeft de provincie in de periode 2009-2012 zelf diverse
initiatieven genomen of deze van partners ondersteund, met financiële steun van de
Vlaamse overheid en EFRO. Zo werden verschillende hefboomprojecten vooral in het
kader van het Europese Doelstelling 2 programma ontwikkeld, in samenhang met
bepaalde structurele vernieuwingen en in complementariteit met Vlaamse kennispartners.
Voorbeelden daarvan zijn: Thought 4 Food met de ontwikkeling van het Vlaams Huis
van de Voeding (het Miummm) te Roeselare, Competentiecentrum interactieve 3D van
Howest, Power-Link en The Energy Box in Greenbridge Oostende, mobiele pilootopstellingen voor waterbehandeling en het Vlaams Kenniscentrum Water (VLAKWA), Logistiek
Platform West-Poort (cf. supra), Flanders’ Maritime Cluster, commerciële innovatie via
het Ondernemerscentrum Kortrijk, LED’s via de hogescholen (cf. supra), Xpo Kortrijk als
internationale poort, Actie voor Starters.
Daaruit voortvloeiend keurde de provincieraad op 22 december 2014 de oprichting
goed van de Technische Universitaire Alliantie voor economische transformatie in
West-Vlaanderen, een provinciaal extern verzelfstandigd agentschap in de vorm van een
private stichting. Deze heeft als doel de versnelde transformatie naar een kennisgedreven
economie in West-Vlaanderen en het zo mee helpen omzetten in de praktijk van
de Europa 2020-strategie. De stichting doet dit via het ontwikkelen, aantrekken en
stimuleren van actoren voor hoger onderwijs en onderzoek in de provincie, zodat deze
hun samenwerking met, en hun maatschappelijke dienstverlening naar inzonderheid
ondernemingen kunnen versterken. Daarbij wordt preferentieel ingezet op kennis
die aansluit bij de in de provincie West-Vlaanderen aanwezige economische clusters
en het provinciaal strategisch-economisch beleid. In de eerste jaren na de oprichting
van de stichting gaat het in het bijzonder om het provinciaal strategisch-economisch
transformatieplan West-Deal (zie hiervoor). Deze doelstelling zit ook vervat in de
benaming van de stichting, waarbij ‘technisch’ verwijst naar ‘economisch relevant’ en
‘toepasbaar’, ‘universitair’ naar de hogescholen en universiteiten actief in de provincie,
en ‘alliantie’ naar een samenwerking van kennisactoren en een bundeling van krachten
in triple helix configuratie.
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Eind 2010 besliste het provinciebestuur om een onderzoek uit te besteden over een
ontwikkelingsmodel voor kennisclusters: van theorie naar strategie voor West-Vlaanderen.
Daarbij luidde de kernvraag: “Wat moeten we weten om (kennisgedreven) economische
clusters in West-Vlaanderen te versterken”. Econopolis voerde in 2011 deze studie
uit en identificeerde voor West-Vlaanderen drie economische clusters volgens een
internationaal gangbare definitie: de agro en voedingscluster, de materials & plastics
cluster en de blue energy cluster. Op 24 november 2011 werd hierover een uiteenzetting
gegeven aan de commissie Economie van de provincieraad. De resultaten van deze studie
vormen een belangrijke pijler voor een vernieuwing van het provinciaal economisch
beleid. Zo heeft de POM bij de verdere ontwikkeling en ondersteuning van economische
clusters in het kader van het Vlaams nieuw industrieel beleid met de Fabrieken voor de
Toekomst, zich in hoofdzaak op deze studie gebaseerd. Ze focust daarbij vooral verder op
de thema’s voeding, blue energy, nieuwe materialen, mechatronica & machinebouw en
zorgeconomie.

7.3.8. Actie voor Starters
Het project Actie voor Starters was één van de meest ambitieuze projecten passend
binnen het zogenaamde Provinciaal Economisch Impulsplan (cf. supra). Dit project werd
in 2008 uitgetekend waarbij de provincie tussen 2009 en 2012 met Europese en Vlaamse
steun ongeveer 18 miljoen euro zou investeren in een doorgedreven starterspolitiek voor
ondernemers. Dit project omvatte zowel een materieel als een immaterieel luik.
Het materiële luik betrof een investering in de uitbouw van startersinfrastructuur
door de bouw en uitbreiding van bedrijvencentra, doorgangsgebouwen en stedelijke
ondernemerscentra op 11 specifieke locaties. Bovenop het reeds bestaande netwerk van
dergelijke infrastructuur die de POM mee exploiteert, werd met dit project ongeveer een
verdubbeling van de capaciteit gecreëerd. In 2008-2009 werd het project opgestart, de
meeste werken gingen van start in 2010 en in 2011 en 2012 werden de sites geopend.
Zo kregen Roeselare, Ieper en Oostende elk een nieuw stedelijk ondernemerscentrum,
in navolging van het Ondernemerscentrum te Kortrijk dat verder uitgebreid werd voor
een vernieuwende huisvesting van creatieve starters. Deze ondernemerscentra, die als
subregionale knooppunten worden uitgebouwd, moeten de brug maken tussen onder
meer kennisinstellingen, ondernemingen en lokale ambtenaren en mandatarissen. In
2017 werd in Brugge het ondernemerscentrum geopend op de provinciale site Tolhuis.
In 2011 nam de POM de exploitatie van deze infrastructuur over van de provincie.
In de laatste legislatuur werd het provinciaal budget voor investeringen in startersinfrastructuur opgetrokken met een bedrag van 3.000.000 euro voor de periode 2014-2019.
Sedertdien werden daarvan middelen gebruikt voor investeringen via de POM in de
verdere ontwikkeling van infrastructuur in Roeselare en Waregem. Daarbovenop keurde
de provincieraad een bijkomend bedrag van 1.070.000 euro goed voor extra investeringen
in startersinfrastructuur. Met deze budgetten worden in 2017 en 2018 investeringen
voorzien in onder meer de verdere ontwikkelingen van infrastructuur in Brugge, Oostende,
VKC en renovaties van BC Westhoek en Acasus.
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Het immateriële luik betrof de ondersteuning van de individuele starters via allerlei vormen
van coaching, begeleiding, vorming over diverse thema’s zoals productkeuze, profilering,
fiscaliteit, intellectuele eigendommen, personeel en organisatie. Hiervoor werd een
partnerschap opgezet tussen de provincie/POM en het Agentschap Ondernemen, het
Innovatiecentrum West-Vlaanderen, Unizo, Voka, Syntra West, de Ondernemerscentra
West-Vlaanderen en de vier West-Vlaamse instellingen voor hoger onderwijs. Ook de
lerende netwerken voor de ambtenaren economie of de zogenaamde ateliers lokale
economie, pasten in dit plaatje.
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Een nieuwe aanpak van toerisme
en recreatie in West-Vlaanderen
Tot het jaar 2000 hielden drie verschillende instanties zich bezig met toerisme en recreatie
in de provincie West-Vlaanderen: de provinciale dienst Toerisme en Recreatie die in
1997 door de provincieraad was opgericht en twee vzw’s, met name de West-Vlaamse
Vereniging voor de vrije tijd vzw (WVT) en Westtoerisme vzw.
In 1998 was er het ‘strategisch beleidsplan toerisme en recreatie West-Vlaanderen’, in 1999
gevolgd door het ‘strategisch beleidsplan Westhoek’. Deze eerste beleidsplannen werden
vanuit de provinciale dienst Toerisme en Recreatie opgemaakt.
Sinds het jaar 2000 wordt het provinciaal beleid rond toerisme en recreatie vormgegeven
via het provinciebedrijf Westtoer. Het beleid op het vlak van toerisme focuste zich op de
uitbouw van de drie overige regio’s (de Kust, het Brugse Ommeland en de Leiestreek)
naar het voorbeeld van de Westhoek. Alle West-Vlaamse gemeenten werden betrokken
waardoor er gebiedsdekkend kon gewerkt worden. Voor elke regio werd een promotiepool
in het leven geroepen. De regionale strategische beleidsplannen vormden de rode draad
in de werking van Westtoer.
De oprichting van Westtoer en de inhoud van de strategische beleidsplannen kwamen
uitgebreid aan bod in de provincieraad.

8.1.

Evolutie naar gebiedsgerichte werking

Onder impuls van de dienst Toerisme en Recreatie werd vanaf 1997 gekozen voor een
regiogerichte aanpak voor toerisme, kaderend in de nieuwe beleidslijn ‘gebiedsgerichte
werking’. West-Vlaanderen werd opgedeeld in vier toeristische regio’s. Binnen die regio’s
werden door gemeenten, provincie en Toerisme Vlaanderen budgetten samengelegd om
promotie te voeren. Dit betekende het ontstaan van de promotiepools. Vanaf 1998 werd er
gebouwd aan de regioteams, telkens startend met een regio-coördinator.

8.2. Strategische planning als rode draad
voor het beleid
Een strategisch beleidsplan is richtinggevend voor het beleid voor toerisme en recreatie in de
regio voor een periode van vijf jaar en wordt goedgekeurd door de provincieraad. De eerste
strategische beleidsplannen werden vanuit de dienst Toerisme en Recreatie opgemaakt.
In 1998 was er het ‘strategisch beleidsplan toerisme en recreatie West-Vlaanderen’, in 1999
gevolgd door het ‘strategisch beleidsplan Westhoek’. Deze beleidsplannen vormden vanaf
2001 ook de rode draad in de werking van Westtoer.
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In de beheersovereenkomst met de provincie werd afgesproken dat Westtoer strategische
beleidsplannen zou maken voor toerisme en recreatie voor iedere toeristisch-recreatieve regio in West-Vlaanderen. Op basis van een methodologie die werd opgezet in
samenwerking met Toerisme Vlaanderen werd het proces van strategische planning
geïntroduceerd in de diverse West-Vlaamse regio’s. Belangrijke onderdelen van deze
methodiek zijn:
-

het vastleggen van een visie voor toeristisch-recreatieve ontwikkeling in de regio;
het kritisch analyseren van het bestaande toeristisch-recreatieve product en beleid;
het formuleren van strategische doelstellingen;
het vastleggen van een marktstrategie: welke producten willen we aanbieden in de
regio voor welke doelgroepen;
het formuleren van aanzetten voor concrete acties zowel voor productontwikkeling,
als voor marketing en organisatie binnen de betreffende toeristisch-recreatieve regio.

Overleg vormt een essentieel onderdeel van dit proces. Het gaat hier niet enkel om
uitvoerig overleg met de diverse regionale toeristisch-recreatieve actoren maar eveneens
met afgevaardigden van andere sectoren die raakvlakken hebben met het toeristisch-recreatieve beleid (erfgoed, landbouw, cultuur, sport, natuur, landschapopbouw, e.a.).

STRATEGISCH
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links: Cover strategisch beleidsplan - Kust 2009-2014 © Westtoer
rechts: Cover strategisch beleidsplan - Westhoek 2018–2024 © Westtoer
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8.3. Recreatie
West-Vlaanderen is een pionier op het vlak van de inrichting van fietsroutes. Zo werden in
de loop van de jaren 1980 en 1990 reeds een aantal lusvormige en bewegwijzerde fietsroutes
gerealiseerd in de provincie. In totaal werden er door de WVT en later door Westtoer 36
kwaliteitsfietsroutes ontworpen. In samenwerking met de provinciale sportdienst werden
mountainbikeroutes ontwikkeld. Later volgden 4 fietsnetwerken en 12 fietsroutes ‘14-’18.
De eerste kwalitatieve lusvormige wandelroute van West-Vlaanderen werd door de WVT
gelanceerd in 1994, waarna er nog vele volgden. Westtoer zette dit werk verder. Anno 2017
waren er 10 wandelnetwerken, 58 wandelroutes en 21 erfgoedwandelroutes.

Fietsnetwerkbox © Westtoer

8.4. De start van Westtoer
Westtoer werd opgericht op 30 maart 2000 als autonoom provinciebedrijf voor toerisme
en recreatie met een eigen rechtspersoonlijkheid. Het was de provincieraad van
West-Vlaanderen die Westtoer in het leven riep en de statuten van het nieuwe bedrijf
vastlegde. De oorspronkelijke naam was ‘Toerwest’, wat op 26 april 2001 werd veranderd
in Westtoer.
_
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Westtoer is het resultaat van een fusie van de provinciale dienst Toerisme en Recreatie met
de toenmalige provinciale instanties voor toerisme en recreatie, met name Westtoerisme
vzw en de West-Vlaamse Vereniging voor de vrije tijd vzw (WVT).
De redenen voor een fusie lagen voor de hand: schaalgrootte, zichtbaarheid en efficiëntie.
Een groot bedrijf biedt meer faciliteiten, een grotere graad van specialisatie, meer
daadkracht en kan beter inspelen op een snel evoluerende sector. Westtoer is een uniek
en duidelijk aanspreekpunt en lobbyplatform voor alles wat met toerisme en recreatie in
West-Vlaanderen te maken heeft. Daarnaast kan een grotere organisatie de belangen van
de sector beter verdedigen op alle beleidsniveaus (Vlaams, provinciaal en lokaal) en meer
doorwegen op het beleid. Bovendien kunnen de inspanningen op het vlak van onderzoek,
productontwikkeling en marketing op deze manier beter op elkaar afgestemd worden.
2001 was een belangrijk jaar voor Westtoer. Op 26 april werd de raad van bestuur
samengesteld door de provincieraad en werden de commissarissen aangeduid. En
op 9 mei volgde de eerste samenkomst van de Raad van Bestuur en werd de eerste
beheersovereenkomst tussen de Raad van Bestuur en de provincieraad afgesloten. In de
daaropvolgende jaren keurde de provincieraad enkele malen een wijziging van de statuten
of een wijziging aan de beheersovereenkomst goed. Jaarlijks werd door Westtoer aan de
provincieraad kennis gegeven van de begroting, de rekeningen en de activiteitenverslagen
van het autonoom provinciebedrijf. Ook werd elke wijziging aan de Raad van Bestuur van
Westtoer door de provincieraad goedgekeurd.
Het startschot voor het personeel werd gegeven op 1 januari 2002. Alle personeelsleden
van Westtoerisme, WVT en de provinciale dienst Toerisme en Recreatie stapten in één
keer over naar Westtoer, dat zijn intrek nam in een gebouw aan de Koning Albert I-laan te
Sint-Michiels Brugge dat de provincie een jaar eerder had verworven.

8.5. Een bedrijf met een missie
Westtoer heeft als taak om, in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, het toeristisch-recreatief beleid voor te bereiden én te helpen uitvoeren. Het ondersteunen van het
toerisme als economische sector gebeurt door het aantrekken van koopkracht van buiten
de regio met aantrekkelijke toeristische producten en door West-Vlaanderen te promoten
op relevante markten.
Ook de bovenlokale openluchtrecreatie wordt ondersteund door het ontwikkelen van
attractieve producten en het communiceren hierover naar de West-Vlaamse bevolking en
de toeristen die West-Vlaanderen bezoeken.

8.5.1. De beheersovereenkomst met de provincie
Westtoer is het speerpunt én het verlengstuk van de provincie West-Vlaanderen op het
vlak van toerisme en recreatie. De beheersovereenkomst, die telkens voor zes jaar wordt
afgesloten tussen de Raad van Bestuur en de provincieraad, bepaalt het takenpakket
van Westtoer en de dotatie die daar tegenover staat. De dotatie van de provincie vormt
ongeveer 60 % van de totale werkingsmiddelen van Westtoer. De beheersovereenkomst
bepaalt verder alle samenwerkingsmodaliteiten tussen het bedrijf en de provincie.
Het beleid van de provincie West-Vlaanderen
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De overige middelen komen uit verschillende bronnen. Zo betalen de gemeenten niet
alleen een structurele bijdrage, maar financieren zij tevens een deel van de promotiepools
voor de regio’s. Daarnaast ontvangt Westtoer voor sommige projecten subsidies van de
Europese Unie en van Toerisme Vlaanderen, en worden er inkomsten gegenereerd via het
uitvoeren van studie- en consultancy-opdrachten en het verkopen van routebrochures.
Ten slotte levert ook de privésector een beperkte structurele bijdrage.

8.5.2. Bestuurlijke structuur
Westtoer wordt geleid door een Raad van Bestuur. Die bestaat (tot 2012) uit 16 leden die
worden aangeduid door de provincieraad. De dagelijkse leiding van het bedrijf ligt in de
handen van het Directiecomité, dat bestaat uit een algemeen directeur en drie afdelingsdirecteurs.
De Raad van Bestuur heeft zes advies- of beleidscomités opgericht, die vanuit hun eigen
invalshoek adviseren in belangrijke beleidskwesties. Het gaat om één beleidscomité per
toeristisch-recreatieve regio (Brugse Ommeland, Kust, Leiestreek en Westhoek), een
adviescomité Personeelszaken en een adviescomité Openluchtrecreatie.

8.6. De werking van Westtoer
Een sleutelelement in de aanpak van Westtoer is de regiowerking. Westtoer benadert
West-Vlaanderen immers niet als één homogeen gebied, maar onderscheidt vier
verschillende toeristische regio’s. Elke regio heeft een eigen karakter, eigen kenmerken
eigen product-markt-combinaties en krijgt eigen campagnes.
Westtoer sluit met die aanpak nauw aan bij de gebiedsgerichte werking die onder impuls
van de deputatie door de provincie wordt uitgebouwd, en die omschreven staat in het
provinciedecreet.
De regio’s werden bepaald volgens vijf criteria. Een regio:
-

vormt een socio-economische, geografische, culturele en historische entiteit;
beschikt over voldoende schaalgrootte om zich op de markt te kunnen manifesteren;
vertoont voldoende samenhorigheidsgevoel;
wordt door toeristen waargenomen als een toeristisch gebied;
past in de macroproducten van Toerisme Vlaanderen.

Aan de hand van deze criteria werden in West-Vlaanderen de vier regio’s afgebakend, met
name: het Brugse Ommeland, de Kust, de Leiestreek en de Westhoek. Voor elke regio
werden de volgende aspecten gerealiseerd:
-

het ontwikkelen van een coördinatiecel, bestaande uit een regiomanager en een
medewerker/medewerker regiomarketing;
het opstellen van een strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie;
het jaarlijks ontwikkelen van een specifieke marketingcampagne, gefinancierd door
de regionale promotiepool.
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8.7. De visie van Westtoer
Westtoer genereert als provinciebedrijf een meerwaarde ten gunste van vier types
West-Vlaamse klanten: de provincie, de gemeenten, de ondernemers en de gebruikers
van de toeristische en recreatieve producten.
De provincie West-Vlaanderen is de belangrijkste klant van Westtoer. In hun opdracht
werkt Westtoer aan de algemene toeristische en recreatieve ontwikkeling van de
provincie en wordt beleidsvoorbereidend werk geleverd. Westtoer staat eveneens in
voor een sectorale beleidsnota toerisme en recreatie voor de provincie. In het kader
van de beheersovereenkomst werden er een twintigtal resultaatgebieden gedefinieerd
waarbij Westtoer zorgt voor een concrete output inzake communicatie, marketing,
events, MICE, onderzoek, strategische beleidsplanning, ondersteuning van de
gemeenten, projecten, toeristische ontwikkeling en recreatie.
Westtoer ondersteunt de gemeenten en de ondernemers in de West-Vlaamse
toeristische sector door kennis en informatie omtrent toeristische en sectorale
ontwikkelingen te delen. Hun belangen worden door Westtoer op het Vlaams niveau
behartigd.
De West-Vlaamse gemeenten worden begeleid bij hun toeristische en recreatieve
projecten en er worden gezamenlijke, bovenlokale marketingacties opgezet, zoals rond
fietsen en wandelen (bijvoorbeeld ‘Fietsjaar 2006’). Westtoer formuleert strategische
beleidsplannen, waarin een bovenlokaal toeristisch en recreatief beleid wordt
vormgegeven, zowel op het vlak van productontwikkeling als van marketing. Dit geeft
een stevig kader aan de gemeenten.
Daarnaast worden de toeristische ondernemingen begeleid in kwaliteits- en
innovatietrajecten, zoals opleidingen aan logiesverstrekkers en horecazaken om
een kwaliteitssysteem in de onderneming te implementeren (www.deqfactor.
be). Gezamenlijke promotieacties voor de West-Vlaamse regio’s komen ook de
West-Vlaamse ondernemers ten goede.
Westtoer streeft naar een optimale beleving van de diverse bestemmingen/regio’s in
West-Vlaanderen door de gebruikers van de toeristische en recreatieve producten.
Daartoe worden eigentijdse en duurzame, toeristische en recreatieve producten
ontwikkeld die beantwoorden aan de actuele behoeften van de toerist en recreant. Een
goed voorbeeld vormt het 2.600 kilometer lange fietsnetwerk met knooppunten dat
in 2006 werd gelanceerd. Het in twee richtingen bewegwijzerde netwerk ontsluit en
verbindt de mooiste plekken van de toeristische regio’s en speelt in op de toenemende
vraag naar keuzevrijheid bij recreanten. Er gingen tot eind 2012 ruim 500.000 fietsnetwerkkaarten over de toonbank.
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8.8. De strategie van Westtoer
Westtoer maakt gebruik van een integrale aanpak op bovenlokaal niveau waarbij de
diverse beleidsdomeinen relevant voor toerisme en openluchtrecreatie op elkaar zijn
afgestemd. Daartoe worden strategische beleidsplannen voor de vier toeristische regio’s
en voor openluchtrecreatie voor heel de provincie West-Vlaanderen geformuleerd. In die
plannen worden de diverse aspecten van toerisme integraal aangepakt. Er wordt steeds
nauw samengewerkt met de toeristische actoren in West-Vlaanderen en met actoren uit
relevante beleidsdomeinen.
Verder werkt Westtoer vanuit de filosofie van een dienstverlenend bedrijf, waarbij het zich
richt op de vier klantengroepen die elk hun eigen behoeften hebben. Belangrijke criteria
voor het aannemen van opdrachten zijn het bovenlokale karakter en het verband met
de provincie West-Vlaanderen. Voor Westtoer is het belangrijk kennis te verzamelen en
ervaring op te doen op het vlak van toerisme en openluchtrecreatie en deze kennis en
ervaring te delen met de actoren in de sector.

8.9. Provinciale stimuli
In 1996 werd een provinciaal subsidiereglement voor de toeristische ontwikkeling in
West-Vlaanderen uitgewerkt. Het provinciebestuur wilde projecten steunen die de
ontwikkeling van een competitieve toeristische sector bevorderen en een kwalitatief
hoogstaand aanbod nastreven. Het gaat zowel om innoverende en structuurbepalende
projecten die een fysieke productontwikkeling inhouden, buitengewone projecten inzake
promotie en distributie die in een strategie van meerdere jaren zijn ingekaderd, als om
projecten waarbij het combineren van ontvangst, voorlichting en educatie van de bezoeker
centraal staat. De beslissing over de projecten wordt door de deputatie genomen, na
advies van een daartoe aangestelde commissie.
In 2010 kwam het provinciaal reglement voor toeristische impulsen in West-Vlaanderen
tot stand. Gedurende 6 jaar waren er hiervoor 2 indieningsmomenten per jaar. Vanaf 2014
is een nieuw reglement van kracht. Samen met de provincie vernieuwde Westtoer het
reglement, waardoor het nog beter inspeelt op de noden van de West-Vlaamse toeristische
sector.
Het provinciaal reglement met betrekking tot investeringsprojecten ‘100 jaar Groote
Oorlog’ in West-Vlaanderen werd eind 2010 gelanceerd.
In 2016 werd het provinciaal reglement voor toeristische impulsen in West-Vlaanderen
uit 2010 opnieuw hervormd. De oproep tot het indienen van subsidieaanvragen voor
investeringen in toeristische infrastructuur en kampeerautoterreinen en meerdaagse,
innovatieve evenementen werd afgesloten op 16 november 2016. Er werden 62 dossiers
ingediend. Begin 2017 werden de subsidies voor toeristische infrastructuur en evenementen
toegekend.
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In 2017 wordt voor de eerste maal ingezet op ‘het logies van de toekomst’ met infrastructuursubsidies voor projecten die inzetten op innovatie en beleving in de logiessector. Deze
projecten dienen een onderscheidende meerwaarde te bieden voor de aantrekkelijkheid
van het logies en van de volledige regio.
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9.1.

Evolutie van het provinciaal landbouwbeleid

De provincie West-Vlaanderen is in Vlaams verband de belangrijkste landbouwprovincie.
Grofweg kunnen we stellen dat ruim een derde van de Vlaamse landbouw te vinden is
in West-Vlaanderen. Voor een aantal deelsectoren scoort West-Vlaanderen dan weer
sterker dan gemiddeld. Groenteteelt, aardappelen en varkenshouderij zijn sectoren die
prominent aanwezig zijn in West-Vlaanderen. Sierteelt en fruitteelt zijn dan weer minder
te vinden in West-Vlaanderen.
West-Vlaanderen kent een aantal sterke troeven om aan landbouw te doen: een mild
zeeklimaat, vruchtbare gronden, ruimte, scholing, opleiding en onderzoek. Op basis
van de grote landbouwproductie in West-Vlaanderen hebben de toeleverende en
verwerkende sector én de handel zich sterk ontwikkeld. Denken we bijvoorbeeld aan de
diepvriesgroenten, de veevoedersector, stallenbouw. Een studie uit 2008 toont aan dat
het volledige agrocomplex (handel, toelevering, verwerking en de primaire sector) samen
goed zijn voor ongeveer 10% van de West-Vlaamse economie.
Vertrekkende van deze sterke uitgangspositie heeft het provinciaal landbouwbeleid de
voorbije jaren getracht om de land- en tuinbouw verder te laten ontwikkelen. Daarbij
vormt het versterken van de duurzaamheid een rode draad doorheen de aanpak.
In het kerntakendebat (2003) kregen de provincies een prominente rol toebedeeld in
het domein van land- en tuinbouw. Bij de voorstellen voor de interne staatshervorming
werd deze lijn doorgetrokken en opnieuw bevestigd. De belangrijkste thema’s die
het Witboek rond de interne staatshervorming (2011) vermeldt, zijn: onderzoek,
voorlichting en advisering, multifunctionele landbouw, beleidsvorming en implementatie,
landschappelijke integratie, communicatie en educatie, ondersteuning van actieve
actoren. In de voorbije periode heeft de provincie West-Vlaanderen op al deze vlakken
een specifiek beleid ontwikkeld.
De belangrijkste klemtoon ligt weliswaar op praktijkgericht onderzoek, voorlichting en
advisering. Diverse nieuwe thema’s werden eind de jaren 1990 opgestart met behulp van
Europese fondsen, zoals multifunctionele landbouw en educatie. Deze thema’s werden
ondertussen succesvol geïntegreerd in het reguliere provinciale beleid. Dit weerspiegelde
zich ook in de samenstelling van het landbouwbudget. Hoeveproducten, groene zorg,
bezoekboerderijen en educatie, agrarisch natuurbeheer werden nieuwe elementen in het
budget.
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Het provinciaal landbouwbeleid krijgt in het bijzonder uitvoering via de activiteiten van het
provinciaal centrum voor land- en tuinbouw, voorheen het POVLT en in 2011 omgevormd
tot het verzelfstandigd agentschap Inagro. Daarnaast neemt de gebiedsgerichte werking
landbouw en de provinciale landbouwadministratie binnen de dienst Economie ook een
belangrijke taak op zich.

9.2. De groei van het POVLT/Inagro
De activiteiten van POVLT/Inagro moeten uiteraard afgestemd zijn op de noden van de
land- en tuinbouwsector, maar er moet ook aansluiting gevonden worden op de vragen,
verwachtingen en evoluties binnen de brede maatschappij. Immers, land- en tuinbouw
vervult in belangrijke mate een maatschappelijke opdracht.
Daarom werd POVLT/Inagro de voorbije jaren verder uitgebouwd op het vlak van
infrastructuur, terwijl de werking inhoudelijk verder werd georiënteerd op basis van actuele
tendensen in de landbouwsector en de maatschappij.

Luchtfoto van de site Inagro in 2012 © Inagro
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9.2.1. Evoluties in het onderzoek
De land- en tuinbouwsector is constant in evolutie. Een centrum voor onderzoek en
voorlichting moet deze evoluties nauw opvolgen, meer nog, er kan een stuk sturing aan
gegeven worden. In 1956 werd het ‘Centrum voor Nijverheidsteelten’ opgericht. De voorbije
decennia werden talrijke nieuwe onderzoeksthema’s aangesneden en nieuwe oriëntaties
opgenomen.
In 1998 kwam het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische teelt vzw tot stand
(PCBT vzw). Dit werd opgevat als een interprovinciale samenwerking, meer bepaald tussen
West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Meteen was het POVLT een afdeling
rijker. Waar voordien het onderzoek naar de biologische teelt zeer fragmentarisch was,
kon nu op een gestructureerde manier aan praktijkgericht onderzoek in de biologische
landbouw gedaan worden.
Eveneens in 1998 startte het Landbouwcentrum Granen vzw (LCG) met zetel in het WPA in
Beitem. Het LCG coördineert het onderzoek naar granen op Vlaams niveau.
In 1999 werd het Landbouwcentrum Aardappelen vzw (LCA) opgericht dat op Belgisch
niveau (Vlaanderen en Wallonië) vanuit het PCA (het Interprovinciaal Proefcentrum voor
de Aardappelteelt) het aardappelonderzoek coördineerde. Door de regionalisering van
landbouw werd de vzw in 2005 ontbonden. Niettemin wordt de unieke werking via een
samenwerkingsovereenkomst verdergezet binnen het PCA.
Vanuit de problemen rond voedselveiligheid en traceerbaarheid en in de schoot van de
Coördinatiecommissie Groenten vzw werd in 2000 het Centrum voor Kwaliteitscontrole
vzw (CKC) opgericht. Vanuit het POVLT en CKC werd het concept voedselveiligheid
industriegroenten uitgewerkt. Het CKC werd later een onafhankelijke controle-instelling
(OCI) die controles uitvoert en certificaten uitreikt voor diverse lastenboeken. CKC
fuseerde in 2011 met Certagro. Uit de fusie ontstond CKCert cvba met zetel in Beitem.
Ondertussen is de zetel overgebracht naar Zwijnaarde en is CKCert cvba onderdeel van
de Primoris Holding groep.
In 2002 werd de vzw Provinciaal Comité voor de Melkkwaliteit opgeheven en werd het
Melkcontrolecentrum–Vlaanderen (MCC) opgericht. Vier laboratoria werden gereduceerd
tot twee met één juridische structuur voor Vlaanderen en administratieve zetel in Lier.
Eén van de laboratoria bleef gevestigd in Beitem. De vestiging in Beitem werd echter
afgebouwd en gesloten in 2008. Sindsdien bundelt het MCC al haar activiteiten in Lier.
In het landbouwbeleidsplan, goedgekeurd in december 2005, werd de aanzet gegeven
voor de omvorming van de vzw Varkens KI West-Vlaanderen tot de vzw Proefcentrum
voor Innovatie, Verbreding, Advies en praktijkgericht onderzoek in land- en tuinbouw en
in de veehouderij (PIVAL vzw). In september 2008 keurde de provincieraad de subsidieovereenkomst met PIVAL vzw goed. In PIVAL werden de nieuwe initiatieven betreffende
innovatie (o.a. bio-energie), verbreding (o.a. hoeveproducten, hoevetoerisme), advies en
praktijkgericht onderzoek (o.a. bedrijfsadvisering melkveehouderij, kenniscentrum water
voor het land- en tuinbouwbedrijf, landschapsbedrijfsplannen) gebundeld. Het was de
expliciete bedoeling om innovatie en verbreding en een aantal horizontale thema’s (bv.
water, energie) een specifieke plaats te geven binnen ‘Beitem’. Eveneens kreeg de afdeling
veehouderij binnen het POVLT stilaan vorm.
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Hoeveverkoop © AF Fotografie
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Belangrijk in de evolutie van het onderzoek en de werking van het POVLT zijn de
mogelijkheden die geboden worden in het kader van Europese programma’s. Een
sprekend voorbeeld hiervan is de aanpak in de Westhoek-Middenkust binnen het 5b- en
Leaderprogramma (tweede helft jaren 1990 – begin 2000). Diverse initiatieven waarmee
toen geëxperimenteerd werd op het niveau van de Westhoek (en de Middenkust) werden
later geïmplementeerd in het provinciaal beleid en de werking van het POVLT/Inagro.
Voorbeelden hiervan zijn: landbouwverbreding (hoeveproducten, bezoekboerderijen),
landbouweducatie, biologische landbouw, agrarisch natuurbeheer, agrarische architectuur,
groene zorg. Het waren vaak vernieuwende initiatieven waar zowel de gebiedsgerichte
werking als de dienst landbouw actief op in speelden en die naderhand de weg vonden
naar het reguliere beleid. Een voorbeeld hiervan is de beslissing van de provincieraad
tot toetreding van de provincie tot de vzw De Westhoek Hoeveproducten. Dit was een
duidelijk signaal en engagement om dit nieuwe thema mee gestalte te geven.
Ook het thema zorgboerderijen is een nieuw gegeven in het provinciaal landbouwbeleid.
Eind 2008 hechtte de provincieraad haar goedkeuring aan de subsidieovereenkomst
met vzw Groene Zorg. De vzw kreeg de opdracht om heel concreet de match te voorzien
tussen zorgvragers (en de welzijnsinstellingen) met de boeren en boerinnen die willen
optreden als zorgboer(in). Dit bleek de start te zijn van een succesvolle ontwikkeling van
dit thema. Eind 2016 telde West-Vlaanderen 200 zorgboerderijen.
Sinds 2016 organiseert Inagro onderzoek en voorlichting rond smartfarming, ook wel
precisielandbouw genoemd. Nieuwe, kostenbesparende technieken kunnen de sector
efficiënter en duurzamer maken. De focus ligt vooral op concreet advies dat onmiddellijk
inzetbaar is voor de telers. Het proefcentrum test verschillende technieken uit, waaronder
satellietbeelden, sensoren op tractoren en drones, bouwt de nodige ervaring op en zoekt
uit hoe landbouwers met de verzamelde data aan de slag kunnen gaan.

9.2.2. POVLT wordt Inagro
Een mijlpaal in de geschiedenis van het proefcentrum in Beitem was de omvorming van
het POVLT met zijn vzw’s tot Inagro vzw. De vereenvoudiging van de structuren in en
rondom het POVLT stond ingeschreven als specifieke actie in het landbouwbeleidsplan
2005-2010, maar ook in het kader van het provinciedecreet (van 9 december 2005) werd
men gedwongen om de structuur van het POVLT te herdenken.
Inagro werd het eerste extern verzelfstandigd agentschap met privaatrechtelijk
statuut (EVA vzw) dat door een provinciebestuur werd opgericht. In januari 2011
besliste de provincieraad tot de oprichting van de nieuwe structuur. Daarmee kwam
men tegemoet aan het provinciedecreet waarin verzelfstandiging opgenomen is als
instrument om overheidstaken op een efficiëntere manier te organiseren en de werking
van provinciebesturen verder te professionaliseren. Tegelijkertijd staat het extern
verzelfstandigd agentschap met privaatrechtelijk statuut (EVA vzw) garant voor een
transparante werking met maximale slagkracht.
Op 1 juli 2011 startte de effectieve werking van Inagro. Zeven vzw’s werden samen met de
provinciale kern van het POVLT gebundeld in Inagro vzw. De oprichting van deze vzw’s in
het verleden gebeurde meestal op basis van federale of Vlaamse regelgeving. Dit liet het
POVLT toe diverse erkenningen op Vlaams niveau te behalen en verklaart in belangrijke
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mate de veelheid aan structuren binnen het voormalige POVLT. Bij de oprichting van
Inagro konden de Vlaamse erkenningen voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek
en voor sensibiliseringsacties richting land- en tuinbouw behouden blijven.
Voortaan worden de afspraken tussen de provincie en Inagro vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst. Inagro is en blijft dus nauw verbonden met de provincie
West-Vlaanderen. Dit werd ook duidelijk gemaakt in het nieuwe logo door de integratie
van het beeldmerk (vlagje) van de provincie. De wortelstructuurtjes in het logo verwijzen
naar de missie van Inagro: onderzoek en advies in land- & tuinbouw.
Inagro wordt aangestuurd door een raad van bestuur met vertegenwoordigers van de
West-Vlaamse provincieraad, de landbouworganisaties, de onderzoeksinstellingen UGent,
KUL en ILVO. Verder zijn er zeven land- en tuinbouwers uit diverse productierichtingen
aanwezig.

9.2.3. Kwaliteitszorg als rode draad
Verschillende afdelingen werken volgens erkende kwaliteitslabels. Reeds van bij de
oprichting van het POVLT was het West-Vlaamse provinciebestuur begaan met kwaliteit,
onder meer concreet bij de oprichting van het Comité ter bevordering van de afzet van
gezonde melk in 1956. In 1960 werd in dit verband reeds gestart met het kwaliteitsonderzoek wat leidde tot de officiële kwaliteitsbepaling in melk vanaf 1962.

Proefveld aardappelen © Inagro
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Vanaf de tweede helft van de jaren 1990 is de werking rond kwaliteit en accreditatie intens
toegenomen. De activiteiten zijn te situeren in de proefveldwerking, de laboratoria en in de
kwaliteitscontroleactiviteiten (CKC).
Op het vlak van de proefveldwerking en zeer specifiek de proeven op erkenning van
fytoproducten startte het POVLT in 1995–’96 met de uitbouw van een kwaliteitssysteem,
wat in 2001 leidde tot de GEP-erkenning (goede experimentele praktijk) als eerste
proefstation in Vlaanderen. Ondertussen zijn andere proefstations gevolgd. Daartoe
keurde de provincieraad in 2000 de engagementsverklaring voor de implementatie van
een kwaliteitssysteem voor de proefveldwerking van het POVLT goed.
In de laboratoria startte het melklabo in 1997 met de uitbouw van een kwaliteitssysteem,
toen nog volgens de EN45001–norm. Na een pre–audit in 1999 volgde de accreditatie in
2000. De herhalingsaudit was reeds conform de ISO17025-norm.
Het provinciaal laboratorium begon in 1998 met de opmaak van de eerste documenten
voor een kwaliteitssysteem. Na een pre–audit in 2003 bleek duidelijk dat gewacht moest
worden tot de verhuis naar het nieuwe laboratorium voor de uiteindelijke audit. In 2004
behaalde het provinciaal laboratorium de accreditatie volgens ISO17025. In 2005 volgde
reeds een herhalingsaudit met uitbreidingen.
Naast ISO-normen in de kwaliteitszorg zet Inagro ook in op de zorg voor het milieu.
Uiteraard in de brede werking naar de land- en tuinbouwsector, maar ook intern. Inagro
is ISO 14001 gecertificeerd en werkt een eigen klimaatplan uit samen met de provincie.

9.2.4. Infrastructuur
Een moderne en performante infrastructuur is onontbeerlijk voor Inagro om haar rol goed
te kunnen vervullen en om op een goede manier uitvoering te kunnen geven aan het
provinciaal landbouwbeleid.

9.2.4.1. Aankoop van gronden
Via de aankoop van bijkomende gronden (in 1996, 2008, 2010 en 2017) werden de terreinen
van het proefcentrum in Beitem door de jaren heen uitgebreid. De aankoop van gronden
was noodzakelijk omwille van diverse redenen:
-

er wordt op meer teelten onderzoek gedaan;
innovatieve teelten (bv. energieteelten, zilte teelten) kunnen moeilijk getest worden op
praktijkbedrijven (omdat die er niet zijn);
om een te enge teeltrotatie te voorkomen, zodat bodemmoeheid vermeden kan
worden.

9.2.4.2. Bouw van serres
De bouw van de nieuwe serre startte in 1996 en ze werd in gebruik genomen begin 1997.
De serre en haar accommodatie moet inspelen op de specifieke karakteristieken van de
West-Vlaamse glastuinbouw. Deze deelsector in West-Vlaanderen wordt gekenmerkt
door een hoog aandeel bladgewassen (slasoorten) en teelten in de grond.
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Een belangrijke optie die van bij het begin genomen werd, was dat het onderzoekscomplex
dan ook aandacht dient te besteden aan de teelt in grond. Wel werd ervoor geopteerd de
infrastructuur zodanig in te richten dat op vlotte wijze naar grondloze teelt kan worden
overgeschakeld. Er werd trouwens direct een afdeling voorzien voor de grondloze teelt
van aardbeien.
In 2011 werd de bouw afgerond van een nieuwe plastiekserre. Hoofdbedoeling was
om op zoek te gaan naar meer energiezuinige serres. Daarnaast dienen zich nieuwe
plastieksoorten aan die gunstige eigenschappen hebben op het vlak van bijvoorbeeld
ziektebestrijding.
Daarnaast werd er geïnvesteerd in de (overdekte) teelt voor aardbeien op stellingen.
De aardbeiteelt is de voorbije jaren aan een forse opmars bezig. De overdekte teelt van
aardbeien is in de periode 2000-2009 met 250% toegenomen in West-Vlaanderen.
Onderzoek en voorlichting moet inspelen op deze evoluties.
In 2018 start de bouw van een nieuwe onderzoeksserre op het dak van de REO Veiling in
Roeselare. Met de dakserre voor onderzoek en innovatie in de tuinbouw wil kennispartner
Inagro zich verder verbinden aan de logistieke sector, de consument en industriële
partners. Daarnaast zal het gebouw een voorbeeld zijn van meervoudig ruimtegebruik
in een stedelijke omgeving, wat een oplossing kan zijn voor de vestigingsproblematiek
van nieuwe of uitbreidende (glastuinbouw)bedrijven. De provincie West-Vlaanderen
ondersteunt de realisatie van dit ambitieuze project en daarmee de verdere ontwikkeling
van onze glastuinbouw.
In de dakserre zal Inagro beschikken over een aantal unieke onderzoeks- en demofaciliteiten
die een inspiratiebron worden voor de sector. De serre zal uitblinken in professionaliteit en
de mogelijkheid bieden om praktijkgerichte onderzoeksvragen van de komende decennia
te beantwoorden. Niettemin blijft de onderzoeksserre representatief voor de moderne
teelt van vruchtgroenten en bladgewassen.

9.2.4.3. Aankoop en renovatie van het biologisch proefbedrijf
Reeds van bij de oprichting van het PCBT vzw had de provincie de intentie om een
proefbedrijf ter beschikking te stellen. De provincieraad besliste op 29 maart 2001 tot de
aankoop van een landbouwbedrijf, samen met 12 ha landbouwgrond. Deze liggen aan de
Gabriëlstraat, grenzend aan het POVLT.
Begin april 2001 werden de percelen aangemeld bij BLIK (controle organisatie voor
biologische landbouw) en vanaf 2003 konden de eerste volwaardige biologische gewassen
worden geteeld.
De infrastructuur op de site van het biologisch proefbedrijf was ondertussen duidelijk aan
renovatie toe. Er werd een nieuwe multifunctionele loods opgericht met veel aandacht
voor duurzaamheid: inplanting, vormgeving, materialengebruik, energievoorziening. De
bouw ervan werd in 2012 afgerond.
Het Proefbedrijf Biologische Landbouw is een voorbeeldbedrijf en demonstratieplatform
voor biologische en gangbare telers met interesse in duurzame bedrijfsvoering. Het
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beschikt over de nodige accommodatie en faciliteiten voor wetenschappelijk onderzoek
onder biologische teeltomstandigheden, waaronder 12 ha proefvelden op zandleemgrond,
een loods met opslagruimten, koel- en wasinstallaties en innovatieve technieken, zoals
RTK-GPS-besturing op de tractor, een zonaangedreven wiedbed, een Treffler wiedeg en
een tractor op breed spoor voor teelt op bedden met (meerjarige) vaste rijpaden.

9.2.4.4. Investeringen in onderzoekinfrastructuur
Om de afdelingen verder te ondersteunen in hun onderzoekswerk en gelet op het
toegenomen belang van labo-onderzoek ten behoeve van de voedselketen en van het
milieu werd de oprichting van een technologisch volwaardig laboratorium noodzakelijk. In
2003 kreeg het nieuwe labo gestalte. Het concept bestaat erin dat het gebouw opgedeeld
is in twee gescheiden zones. In het ene blok bevindt zich de labofunctie; het ander deel
herbergt alle andere functies zoals administratie, stock en voorbereiding.
Door de organische groei van het POVLT zaten heel wat functies verspreid over het terrein
en bovendien vaak in minder goede omstandigheden. Een performante werking van het
POVLT en nieuwe evoluties noopten tot de bouw van een nieuwe polyvalente loods. De
loods herbergt een veelheid aan functies, zoals een stelplaats voor landbouwmachines, een
werkplaats, frigo’s, preiwasmachine, opslag voor oogstafval en compost en proeflokaaltjes
voor de bepaling van aardappel-, graan- en vlaskwaliteit.
Het hoofdgebouw, blikvanger van het centrum, was na 50 jaar aan renovatie toe. De
laboratorium- en andere technische functies werden ondertussen ondergebracht in
andere gebouwen, zodat deze locatie een volledig administratief gebouw kon worden. De
renovatie werd in 2007 voltooid.

9.2.4.5

Ruimte voor biogas, aquacultuur en insectenkweek

In 1999/2000 werd er overgegaan tot de aankoop van de terreinen en de stallen van de
oude varkensselectiemesterij (eigendom van de federale overheid) in de Plasstraat. Deze
gebouwen sluiten aan bij de site van het POVLT en hadden heel wat potentieel.
In 2006 werd op deze locatie de biogasinstallatie voor co-fermentatie van varkensmest
en energieteelten gebouwd. Het toenemend belang van de productie van groene energie
lag aan de basis van dit initiatief. Deze installatie is relatief beperkt in omvang, maar toch
voldoende groot om boven het niveau van laboschaal uit te stijgen. De installatie maakt
onderzoek mogelijk, dat onmiddellijk aansluit bij de aanpak op praktijkschaal.
In een constante zoektocht naar innovatie kwam aquacultuur in beeld. In 2009-2010 werd
een onderzoeksunit voor aquacultuur in een gesloten recirculatiesysteem uitgebouwd.
Daartoe werd een gedeelte van de oude stallen van de voormalige selectiemesterij
heringericht. Deze installatie is uniek in Vlaanderen.
In 2014 startte Inagro kleinschalig onderzoek op naar de mogelijkheden van professionele
insectenkweek. Drie jaar later kreeg het onderzoek een vaste stek in de gebouwen in de
Plasstraat. De vier grote en twee kleine klimaatruimtes laten toe om onderzoek te doen
met verschillende insectensoorten onder verschillende klimatologische omstandigheden.
Op vraag van de sector heeft Inagro in haar onderzoek voortaan ook aandacht voor de
opschaling en automatisatie van insectenkweek.
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9.2.4.6. Infrastructuur voor eetbare paddenstoelen
sterk uitgebouwd
Met de uitbouw van een onderzoeksafdeling voor eetbare paddenstoelen in 1972 speelde
de provincie West-Vlaanderen een belangrijke rol in de sterke groei en bloei van de sector
in de jaren 1970 en 1980 in Vlaanderen. In de loop der jaren is de teelt geëvolueerd. In
2016 investeerden de provincie en de Vlaamse overheid in de uitbreiding en vernieuwing
van de onderzoeksinfrastructuur. Die voldoet aan de hedendaagse eisen op het vlak van
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functionaliteit en duurzaamheid en laat toe om performant onderzoek uit te voeren. Door
nieuwe onderzoeksdomeinen aan te snijden blijft Inagro bovendien een belangrijke rol
spelen als kennispartner voor de Vlaamse champignonbedrijven.

9.2.4.7. Batterijsysteem voor opslag van energie uit zonnepanelen
In 2012 investeerde Inagro in zonnepanelen op het dak van de loods van het biologisch
proefbedrijf. Om tegemoet te komen aan vragen uit de sector koppelde het proefcentrum
daar in het voorjaar van 2017 een demosite voor een batterijsysteem aan. Het batterijsysteem
laat niet alleen toe om energieoverschotten van de zonnepanelen op te slaan, maar dient
ook als back-up om de koelinstallaties in werking te houden als de stroom uitvalt.

9.3. Gebiedsgerichte werking rond landbouw
In 1996 besloot de provincie West-Vlaanderen tot de uitbouw van de gebiedsgerichte
werking. De Westhoek functioneerde min of meer als pilootregio, omdat daar al de
meeste ervaring voor handen was met een gebiedsgerichte inzet, zij het dat dit niet steeds
geformaliseerd was. In de loop der jaren werd een multidisciplinair team geïnstalleerd dat
moest instaan voor deze werking.
Naast gebiedswerkers milieu, toerisme en welzijn werden ook gebiedswerkers land- en
tuinbouw in dienst genomen. Dit gebeurde het eerst in de Westhoek en het Brugse
Ommeland, gevolgd door de regio Kortrijk-Roeselare-Tielt.
De link met het POVLT was van meet af aan belangrijk. Het was de bedoeling dat de
gebiedswerkers instonden voor de coördinatie van de provinciale initiatieven op het vlak
van land- en tuinbouw op streekniveau en dit ook in relatie tot het POVLT.
Daarnaast was de gebiedswerker landbouw ook de aangewezen persoon om de dialoog
tussen landbouw en de andere actoren op het platteland te stimuleren. Zijn aanwezigheid
in het multidisciplinair team op streekniveau is hierbij zeer belangrijk.

9.4. Landbouw en visserij in de dienst Economie
In het verleden werden binnen de provincie de beleidsmatige aspecten opgenomen door
zowel het POVLT, de gebiedsgerichte werkers als door het kabinet landbouw. Dit was geen
ideale situatie. Al langer wenste men over te gaan tot de oprichting van een beleidscel
landbouw en visserij binnen de provinciale administratie. De sectie landbouw en visserij
kreeg gestalte binnen de dienst economie en speelt nu zijn rol op beleidsmatig vlak.
De rol van de dienst Economie op het vlak van land- en tuinbouw situeerde zich vooral op
volgende vlakken:
-

beleidsadvisering en –voorbereiding, inclusief beleidsvoorbereidende studies (bv.
visie-ontwikkeling vestiging glastuinbouw, studie varkenshouderij West-Vlaanderen);
opvolging van het provinciale budget landbouw en visserij;
_
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-

intern aanspreekpunt – contactpunt voor provinciale diensten
milieuvergunningen, ruimtelijke planning, Waterlopen, Gebiedswerking;
contactpunt Inagro – provinciebestuur;
aanspreekpunt/contactpunt voor andere overheden;
advisering en dossierbehandeling.

zoals

Landbouweducatie werd oorspronkelijk ook gepositioneerd binnen de dienst Economie.
Met de oprichting van Inagro werden de activiteiten rond landbouweducatie geïntegreerd
in de werking van Inagro (met uitzondering van het reglement landbouweducatieve
activiteiten op kinderboerderijen). Op deze manier kreeg men een beter onderscheid
tussen beleidsuitvoering (Inagro) en beleidsvoorbereiding (dienst Economie).
De provincie ontwikkelde een beleid ter ondersteuning van de landbouweducatieve
activiteiten op kinderboerderijen. Hiertoe werd er eind 2010 een provinciaal reglement
door de provincieraad vastgesteld.
Als enige provincie met een kust en met de Noordzee als grens is er van oudsher een
zekere affiniteit ontstaan tussen West-Vlaanderen en het kustgebeuren. Dat is dan ook
de reden waarom West-Vlaanderen een actief beleid heeft gevoerd voor de (kust)visserij.
West-Vlaanderen organiseerde tot februari 2005 zelf visserijonderwijs en had op die
manier een directe impact op de vorming van toekomstige reders en vissers. Omwille van
het globaal dalend aantal leerlingen werd toen beslist door de provincie om een einde te
maken aan haar rol als autonome inrichtende macht voor het maritiem onderwijs.
Toch is de provincie blijven investeren in visserij-onderwijs door het participeren in
infrastructuur zoals bijvoorbeeld het up-to-date houden van de vaarsimulatoren.
Omwille van haar bezorgdheid om de economische activiteit in de kuststreek, in het
bijzonder de visserij en de bijhorende activiteiten is de provincie sinds 2008 betrokken
bij de uitvoering van de Europese visserijprogramma’s. West-Vlaanderen nam het
voorzitterschap en het secretariaat waar van de lokale groep die de werking met betrekking
tot de ontwikkeling van lokale leefgemeenschappen moest coördineren en stimuleren.
Daartoe werden 35 projecten gerealiseerd. Zo beoogde het project ‘Fish2know’ (Seafront)
Vlaamse kok- en hotelscholen via workshops een praktisch bruikbaar beeld te geven van de
herkomst en het aanbod aan wild gevangen vis, de diversiteit die wordt aangeboden door
de Vlaamse vissers, de keten die vis doorloopt vooraleer deze in de keuken terechtkomt en
de beoordeling van de kwaliteit.
De actieve betrokkenheid van de provincie werd door de andere stakeholders uit de
sector geapprecieerd. Zo werd West-Vlaanderen uitgenodigd deel te nemen aan het
maatschappelijk convenant ter uitvoering van ‘Vistraject’. Dit is een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse Gemeenschap, het ILVO, de Rederscentrale, Natuurpunt en
de provincie West-Vlaanderen dat het verduurzamen van de sector verder stimuleert en
waarbij de provincie de werkgroep Kust coördineert.
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Milieu, natuur en landschappen
Het provinciaal milieu- en natuurbeleid rust op verschillende pijlers: het domeinenbeleid,
het beleid inzake natuur en landschap (op het terrein van derden), het NME-beleid,
de ondersteuning van het gemeentelijk milieubeleid, het duurzaamheidsbeleid en het
vergunningenbeleid.

10.1. Milieubeleidsplanning
De provincie West-Vlaanderen kent een lange traditie om op een gestructureerde
wijze het milieubeleid te plannen. In de periode tussen 1994 en 1998 werd jaarlijks
een milieubeleidsnota opgemaakt. De eerste provinciale milieubeleidsnota werd op 21
april 1994 door de provincieraad goedgekeurd. De milieubeleidsnota 1995 vormde een
buitenbeentje omdat het volledige document slechts aan één thema was gewijd, met
name Natuur- en Milieu-educatie. Het betrof bovendien een vijfjarenplan. Terwijl vanaf
1999 werd gewerkt met meerjarige integrale milieubeleidsplannen is de milieubeleidsplanning sinds 2012 opgenomen in het meerjarenplan dat opgemaakt wordt in het kader
van de algemene beleids- en beheerscyclus.
De provincie adviseerde ook de ontwerpen van gemeentelijke milieubeleidsplannen
die conform de bepalingen van het decreet houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid ter advies voorgelegd zijn. Op die manier konden provinciale beleidsaccenten
doorgegeven worden naar de gemeentelijke beleidscontext. Sinds 2013 is deze band dus
doorgeknipt.

10.2. Provinciedomeinen en groene assen
10.2.1. Het beleidsbelang van de provinciale
domeinen en groene assen
In de periode tussen 1995 en 2017 nam het beleidsbelang van de provinciale domeinen en
groene assen in sterke mate toe. Dit valt toe te schrijven aan verschillende ontwikkelingen
die zich in deze periode voordeden.
De provincie West-Vlaanderen sluit met haar domeinen en groene assen naadloos aan
op een aantal maatschappelijke tendensen. Sinds midden de jaren 1990 is er bij de
brede bevolking sprake van een toenemende vraag naar ontspanning en recreatie in
een groene omgeving in de nabijheid van de woonplaats. De evolutie van de ruimtelijke
ordening (kleinere bouwpercelen en meer appartementen) heeft deze vraag enkel
maar versterkt. Deze groeiende vraag werd verder gekatalyseerd door (of gaf mee het
ontstaan aan) de West-Vlaamse toeristische regio’s en de ontwikkeling van verschillende
recreatieve producten zoals wandel- en fietsnetwerken. De uitbouw van ‘recreatieve
_
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bestemmingsgebieden’ waarvan de provinciale domeinen de groene kern vormen is
de nieuwste ontwikkeling in deze richting. Daarnaast groeide ook het bewustzijn voor
natuur en landschap in eigen streek. De streekeigen natuur en gave landschappen in de
domeinen komen hier in belangrijke mate aan tegemoet.
Ook de uitbreiding van de domeinen (van 686 ha verspreid over 9 domeinen eind 1994
naar 1.813 ha gespreid over 18 domeinen en 9 groene assen in 2017) en de professionalisering van het beheer in deze periode schetsen het toenemende beleidsbelang dat aan
de domeinen en groene assen wordt gehecht.
Onder impuls van deze veranderingen zijn de domeinen uitgegroeid tot één van de
paradepaardjes van de provincie West-Vlaanderen. De domeinen zijn één van de
initiatieven waar het provinciebestuur de burger nog rechtstreeks dienstverlening
aanbiedt. Ze dragen in sterke mate bij aan de naamsbekendheid van de provincie.
Het inrichten van bovenlokale recreatieve domeinen wordt intussen door niemand meer
betwist als één van de kerntaken van de provincies. Ook na de interne staatshervorming
blijft de provincie de volheid van bevoegdheid houden in de provinciedomeinen. Aankoop
en beheer van provinciedomeinen vormt in die zin de beste levensverzekering voor de
provinciale besturen. Vanuit nagenoeg alle beleidsdiensten (milieu, NME, sport, cultuur,
welzijn, gebiedsgerichte werking, toerisme) heeft men dit begrepen en wordt de keuze
gemaakt om een belangrijk deel van de activiteiten toe te spitsen op de provinciale
domeinen.

10.2.2. Aankoop, uitbreiding en inrichting
van domeinen en groene assen
Ongeveer 50 jaar geleden startte de provincie West-Vlaanderen haar domeinbeleid met
de aankoop van het Tillegembos in Brugge. Tijdens de jaren 1990 werd het patrimonium
verder uitgebreid met de Baliekouter, de Kemmelberg, de Gasthuisbossen, Bergelen, het
Zeebos, het Fort van Beieren, Wallemote-Wolvenhof, het Zwin en de IJzerboomgaard.
Veel van deze domeinen kenden sinds die aankoop al een verdere groei.
De provinciale milieubeleidsnota uit 1994 wenste deze beleidslijn door te trekken en
te versterken. De krachtlijnen werden als volgt geëxpliciteerd: een jaarlijkse uitbouw
met 50 ha door uitbreiding en verwerving van nieuwe domeinen, met de bedoeling tot
een betere regionale spreiding te komen. Hierbij werd rekening gehouden met de nood
van de groenarme en dichtbevolkte gebieden. Onder impuls van de opeenvolgende
deputaties werd in de daaropvolgende jaren in sterke mate ingezet op een structurele
uitbreiding van het groenpatrimonium. Op deze manier werden de provinciedomeinen
één van de sterkhouders op het vlak van milieu-, natuur- en recreatiebeleid.
Met dit gerichte aankoopbeleid werd in 1998 het Fort Van Beieren (Brugge) toegevoegd
aan het provinciaal groenpatrimonium. Als aarden fort uit de Spaanse Successie-oorlog
bezit het een grote cultuurhistorische waarde en is het een uniek ‘beschermd landschap’
gelegen aan het provinciedomein de Damse Vaart.
Bergelen kwam net als de Baliekouter (Gullegem) via een nieuw bebossingsproject
tot stand. Het is het tweede provinciedomein dat zich in het Kortrijkse situeert. De
Het beleid van de provincie West-Vlaanderen
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meanderende Heulebeek en de Bergelenput vormen de twee ankerpunten van dit
groeiende provinciedomein.
Het Zeebos kwam tot stand dankzij de samenwerking van de provincie met de stad
Blankenberge. De stad gaf de gronden in erfpacht en de provincie zorgde voor de aanleg
en het aanplanten van het bos en de ontwikkeling van het aanpalende natuurgebied. De
tegen de kust gelegen weiden werden er aangelegd als natuurrijke poldergraslanden en
ook twee latere uitbreidingen werden als natuurgebied ingericht.
Wallemote-Wolvenhof werd ontwikkeld uit twee aaneengrenzende kasteeldomeinen.
De stad Izegem kocht in 2000 het kasteel Wallemote, de provincie kocht de parken en
nam het kasteel Wolvenhof in erfpacht. De parken werden uitgebreid met aangrenzende
percelen die bebost en ingericht werden tot een hoogdynamische attractiepool voor de
onmiddellijke regio. In het kasteeldomein Wallemote werden een nieuwe vijver en een
speelplein aangelegd, recent werd het domein uitgebreid met een ruime natuurspeelzone
en een wandelnetwerk.
Het provinciaal natuurpark Zwin te Knokke-Heist is heel wat meer dan de 17 ha die de
provincie in eigendom heeft sinds 2006. Onder het motto ‘luchthaven voor vogels’ wordt
de natuur in en om het natuurpark aanzienlijk herontwikkeld om de bezoeker oog in
oog te brengen met tal van vogelsoorten. Het bezoekerscentrum vormt op vandaag een
natuureducatieve en toeristische attractiepool.
De IJzerboomgaard te Diksmuide is de jongste telg binnen de provinciedomeinen. Het is
gelegen in de oksel tussen de IJzer en de toekomstige ringweg rond Diksmuide en is 23
ha groot. De realisatie van dit domein was in 2017 volop aan de gang, ook de bestaande
KTA-hoeve wordt heringericht met een fietscafé, voorzieningen voor de kampeerders en
een werkplaats voor de sociale tewerksteller ‘de Groene Kans’.
Het totale domeinpatrimonium is niet alleen gegroeid dankzij de aankoop van nieuwe
domeinen. De domeinen die in 1995 reeds in eigendom of beheer van de provincie waren,
zijn zonder uitzondering ook gegroeid. De grootste groeiers waren de Palingbeek, de
Kemmelberg, de Gavers, het Tillegembos en Raversyde, samen goed voor een groei van
20 ha/ jaar.
De Palingbeek te Ieper is hierbij niet enkel het grootste provinciedomein (245 ha) maar ook
een van de snelste groeiers. Begin de jaren 1970 werd de sleuf van het kanaal Ieper-Komen
voor de recreant ingericht met wandelpaden en mogelijkheid om te hengelen. Na de aanleg
van de parking en het bouwen van de cafetaria werd het domein van 65 ha opengesteld.
Vanaf 1991 begon het te groeien met in 1999 de grootste aankoop van ongeveer 68 ha.
Doordat het in het frontgebied van de grote oorlog ligt, worden er inspanningen gedaan
om de diverse plaatsen als The Bluff, het niemandsland en Hill 60 beter tot hun recht te
laten komen en te ontsluiten voor de herdenking van ’14-’18.
De Gavers te Harelbeke-Deerlijk situeert zich rond een grote zandwinningsput, het
Gavermeer, van 60 ha. Dit meer vormt het centrum van het 184 ha grote domein, de
grootste groene long van de Kortrijkse regio. Dit domein werd de laatste 10 jaar grondig
uitgebreid met een nieuw bezoekerscentrum, watersportgebouw, bovenlokaal speelterrein,
avonturenparcours en educatieve zones.
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Het provinciedomein Raversyde (47 ha) ligt aan de kust tussen Oostende en Middelkerke
en bevat het openluchtmuseum Atlantikwall, het Memoriaal Prins Karel, de Archeologische
site ‘Walraversijde’ en een openbaar park. Het parkgedeelte werd in 2013 op punt gezet; in
de komende jaren volgen de duinengordel en de museumsite.
In Wakken-Dentergem werd een bestaande hoeve met 24 ha landbouwgrond aangekocht
en als het provinciedomein de Baliekouter ingericht door bebossingen, natuur- en
landschapsherstel. Na de aankoop werden de hogere koutergronden bebost. De meersen
tegenaan de Mandel werden landschappelijk aangelegd en vormen de ruggengraat van dit
wandeldomein. Op het domein (in totaal 44 ha groot) werd in 2013 het bezoekerscentrum
– in exploitatie door de gemeente - geopend.
Domein d’Aertrycke te Torhout werd reeds in 1991 opengesteld na een overeenkomst met
de eigenaar. Een eerste uitbreiding door verwerving van 9 ha volgde in 1994. Later werden
nog enkele kleine uitbreidingen gerealiseerd zodat het domein groeide tot 49 ha. Na de
aankoop van het domein werd d’Aertrycke na Tillegembos en Bulskampveld het derde
kasteeldomein in het Houtland dat in eigendom is van de provincie.
Het Sterrebos in Roeselare werd met de omgeving van het kasteel uitgebreid tot een
aangename groenpool in het stedelijk gebied Roeselare.
Domeinen en Groene Assen tussen 1994 en 2017
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Provinciedomein ’t Veld te Ardooie kende net als het Sterrebos een bescheiden groei, er
werd recent bijkomende grond aangekocht in functie van de slibruiming en de realisatie
van een fietsverbinding.
Ook in een aantal kleine domeinen werd de voorbije periode veel geïnvesteerd. De rozentuin
in het kasteelpark ’t Hooghe (Kortrijk) werd reeds samen met Inagro heraangelegd, maar
ook de Hill 60 en de vele bufferbekkens werden recreatief ingericht voor wandelaars en
fietsers.
Naast de provinciedomeinen beheert de provincie sinds lange tijd ook 7 voormalige
spoorwegbeddingen als recreatieve fietsassen en als bovengemeentelijke ecologische
verbindingen. De meeste ervan worden intussen ook ingeschakeld in het bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk. De herinrichting van de Groene 62, de Stroroute, de
Kezelbergroute en de Trimaarzate kwamen als eersten aan de beurt. De volgende her
in te richten assen zijn de de Vrijbosroute en de Frontzate. In totaal bieden de groene
assen ruim 100 km fiets- en wandelmogelijkheden en vormen zo met hun landschappelijke
inkleding groene recreatieve longen in het landschap.

10.2.3. Het beheer van domeinen en groene assen
De gestage uitbreiding van de provinciale domeinen en groene assen in de periode
1995-2017 noodzaakte het provinciebestuur tot een sterke toename van de capaciteit
om deze gebieden te beheren. Een groeiende maatschappelijke verwachting rond het
evenwichtige beheer en de weloverwogen inrichting van deze groene ruimtes maakte een
toenemende beheercapaciteit nog meer nodig.
Om de beheercapaciteit op te drijven werd gekozen voor de uitbouw van een breed
scala aan beheersinstrumenten: van de eigen operationele groenbrigades over diverse
gespecialiseerde aannemers, bedrijven in de sociale economie, plaatselijke landbouwers
en natuurverenigingen tot vrijwilligers en particulieren die mee instaan voor het beheer.
In het beheermodel van de provinciedomeinen nemen de eigen groenbrigades een
centrale rol in. Door hun permanente aanwezigheid in de domeinen blijft het niveau van
domeinonderhoud steeds op een hoog peil.
Naast de sterke uitbouw van de eigen groenbrigades wordt sinds 2005 in toenemende
mate een beroep gedaan op externe dienstverleners bij het beheer van de domeinen.
Opdrachten die bijzondere machinerie of knowhow vereisen worden uitbesteed aan
diverse aannemers. Het gaat hier onder meer om kleine wegeniswerken, grootschalige
maaiwerken, opsnoeien van bomen, winterdienst of boomverzorging. De houtexploitanten
zijn hierbij een geval apart. Deze bedrijven kopen bomen op stam. Na de kapping wordt
het hout verwerkt in de industrie. Op deze manier vervullen de provinciale domeinen ook
een niet te verwaarlozen economische functie. Nieuw sinds 2011 is dat kleine secties hout
op stam ook aan particulieren te koop worden aangeboden, dit in functie van het gebruik
als brandhout.
Sinds 2005 wordt voor sterk manuele groenarbeid een beroep gedaan op de sociale
economie. Door op deze manier diverse kansengroepen bij het groenbeheer in te schakelen
krijgen de provinciale domeinen een bijkomende sociale dimensie.
_
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Een andere evolutie van de voorbije jaren is dat bij het domeinbeheer in toenemende mate
samen wordt gewerkt met de landbouwsector. Concreet worden diverse weilanden in
graas- of maaibeheer gegeven aan lokale landbouwers. Dit gebeurt via inscharingscontracten of gebruiksovereenkomsten. Momenteel worden 33 landbouwers op deze
manier ingezet in het domeinbeheer. Daarnaast leveren heel wat landbouwers via de
vennotenwerking van bv. Agro Aanneming tegen betaling beheersopdrachten uit in de
domeinen en langs de groene assen. Met deze manier van werken werd van start gegaan
in 2008.
Traditioneel zijn ook diverse natuurverenigingen een partner in het domeinbeheer. In de
periode 1995-2017 werd de goede samenwerking met de Natuurwerkgroep de Gavers
verdergezet bij het beheer van de reservaatzone in de Gavers. Bijkomende percelen
met bijzondere natuurwaarde werden in beheer gegeven bij Natuurpunt Gaverstreke.
Ook in het domein Bulskampveld (vallei van de Bornebeek) werd de samenwerking met
Natuurpunt verdergezet en aanzienlijk uitgebreid. Natuurpunt investeerde hier in 2011-2012
via het Life+ project Vlaams Veldgebied sterk in natuurinrichting en heideherstel. In 2002
kwam ook met Natuurpunt Wevelgem-Menen een goede samenwerking tot stand rond
het natuurbeheer in het domein Bergelen.
Samenvattend kan gesteld worden dat het domeinbeheer in de voorbije 23 jaar een
enorme evolutie doormaakte. Dankzij een doorgedreven professionalisering werd het
domeinbeheer enkele jaren terug extern gecertificeerd. Eind 2012 verkreeg de provincie
het Forest Stewardship Council (FSC) certificaat voor het bosbeheer in de provinciale
domeinen. Bossen die dit certificaat dragen worden op een verantwoorde manier beheerd,
volgens strikte sociale, ecologische en economische criteria. Een onafhankelijke audit
bepaalt of de provincie aan deze criteria voldoet. De provincie toont door het behalen van
dit certificaat aan dat ze haar domeinen op een verantwoorde manier beheert. Ze vervult
hier een voorbeeldrol ten aanzien van andere openbare besturen en private boseigenaars.

10.2.4. Handhaving in domeinen en groene assen
De provinciale domeinen en groene assen zijn in eerste instantie een plaats voor natuur,
rust en ontspanning. In realiteit hebben de domeinen en groene assen echter ook een
schaduwzijde. Soms vinden er inbreuken, overtredingen en criminele feiten plaats. Een
eenvoudige opsomming van de feiten van de voorbije jaren spreekt voor zich: inbraken,
diefstal, vandalisme, sluikstorten, zwerfvuil, nachtvissen, zwemmen in de vijvers op
domeinen waar dit verboden is, paardrijden en mountainbiken buiten de toegestane
en voorziene routes, het stoken van vuurtjes, het houden van niet vergunde feestjes of
evenementen, allerhande verkeersinbreuken, langdurig stationeren van mobilhomes op
de parkings van de domeinen, onrechtmatige grondinnames, enz. Als antwoord op deze
feiten voert de provincie in zijn domeinen en groene assen een handhavingsbeleid.
In 2009 werd de organisatie van dit handhavingsbeleid geheroriënteerd. Voorheen
was het voeren van toezicht louter een taak voor de medewerkers in de groenbrigades.
Sindsdien werd, aanvullend op het toezicht vanuit de groenbrigades, een afzonderlijke
handhavingsbrigade opgericht. Na ruim een jaar proefdraaien werd de werking van de
handhavingsbrigade in 2011 positief geëvalueerd, bestendigd en uitgebreid tot een ploeg
van vijf bijzondere veldwachters.

Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

_
211

Deze andere aanpak biedt heel wat meer mogelijkheden tot specialisering en inzet van
toezichters buiten de kantooruren. Daarnaast opent ze perspectieven naar een betere
samenwerking met en inzet van andere toezichthoudende overheden zoals politiezones
en natuurinspectie.

10.3. Natuur en landschap
10.3.1. Het realiseren van natuurverbindingen
Vanuit de context van de ruimtelijke ordening en het natuurbehoudsdecreet, kregen
de provinciebesturen een expliciete missie in het realiseren van ‘natuurverbindingsgebieden’. Natuurverbindingsgebieden zijn strategisch gelegen tussen en rond echte
reservaatgebieden en moeten de verspreiding van soorten tussen deze reservaatgebieden
onderling mogelijk maken. Hoe kunnen provinciebesturen dat aanpakken?
Vooreerst door zelf de selectie te maken waar die natuurverbinding zich precies hoort af
te spelen. Deze ruimtelijke oefening gebeurt in het kader van de provinciale ruimtelijke
structuurplanning. In het eerste provinciale ruimtelijke structuurplan (PRS) uit 2002
gebeurde een eerste aanzet. In de herziening van het PRS (afgerond in 2014) werd de
selectiemethodiek op punt gesteld, en werd tevens duidelijker aangegeven welke de
algemene beleidsdoelstellingen zijn van het provinciebestuur met betrekking tot deze
natuurverbindingsgebieden.
Daarnaast werken de provincies ook actief aan natuurverbinding. Daarbij dicteren de
ruimtelijke ordening en het natuurbehoudsdecreet dat de provincies gebiedsgericht
moeten focussen op KLE (kleine landschapselementen zoals poelen, hagen, dreven,
knotbomen) en strategisch gelegen lijnvormige infrastructuren.
Op die twee sporen heeft het provinciebestuur ook effectief gewerkt. Enerzijds door het
ontwikkelen van een stimulerend doelgroepgericht beleid rond KLE, anderzijds door als
waterbeheerder doelgericht de ecologische kwaliteit van beken te verhogen om zo natte
natuurverbindingen te realiseren. Op die twee sporen gaan we wat dieper in. Daarnaast
worden via de overname van voormalige spoorwegbeddingen en de inrichting ervan tot
groene assen ook ‘droge natuurverbindingen’ gerealiseerd (cf. supra).
Doelgroepgericht KLE-beleid
Sedert midden de jaren 1990, met de oprichting van het eerste West-Vlaamse
regionale landschap, de West-Vlaamse heuvels, doet het provinciebestuur actief aan
landschapsopbouw.
Door middel van een uitvoeringsgericht beleid rond KLE poogt het provinciebestuur
gebiedsgericht de landschappelijke en ecologische kwaliteit van het platteland op te
krikken, dit in hoofdzaak door het benaderen van privélandeigenaars.
Landbouwers waren daarbij de eerste en lang ook enige doelgroep. Zij werden/worden
benaderd op basis van vrijwilligheid met een voorstel tot inrichtingsovereenkomst. Deze
overeenkomst komt erop neer dat de provincie, met toestemming van de landbouwer, een
‘landschapsbedrijfsplan’ realiseert op private grond (in provinciale regie en op provinciale
_
212

Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

kosten). Zo’n landschapsbedrijfsplan betreft meestal beplantingen en/of graafwerken
(poelen e.d.).
Aanvankelijk werden niet meer dan enkele ‘klanten’ per jaar bediend. Dit evolueerde naar
vele tientallen op jaarbasis. In totaal waren eind 2017 reeds 850 landschapsbedrijfsplannen
opgemaakt.
Doorheen de jaren was ook een sneeuwbaleffect vast te stellen. Ook andere overheden
zagen immers de voordelen in van de werkwijze en via het instrument van de regionale
landschappen werden nog eens heel wat meer klanten bediend, en niet enkel landbouwers.
Vermeldenswaard is dat de provincie voor zichzelf – maar ook voor anderen - drie ‘bijbels’
ontwikkelde om zijn eigen KLE beleid mee te onderbouwen: ‘De Plant goed! Gids’, ‘De
gids: hoogstamfruitbomen in West-Vlaanderen’ en ‘De gids: werken aan de waterkant’.

werken aan de waterkant
PR AKTIJKGIDS VOOR WATERGEBONDEN NATUUR

Praktijkgids voor watergebonden natuur

De inrichting en het beheer van waterlopen
Als waterloopbeheerder is de provincie uiteraard goed geplaatst om te werken aan de
ecologische kwaliteit van waterlopen.
Zo is het een vruchtbare werkwijze gebleken om – sinds 2002 – bij grondeigenaars langs
provinciale beken, te polsen of de waterloop wat meer ruimte kon/mocht krijgen. Niet
zelden zijn grondeigenaars het idee van ecologische inrichting van waterlopen genegen.
Op zo’n manier werkte de provincie reeds samen met verschillende partijen: de militaire
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overheid, verschillende steden en gemeenten, het agentschap voor natuur en bos (ANB),
private grondeigenaars.
Enkele voorbeelden van projecten die op zo’n manier tot stand zijn gekomen:
Robeek – in samenwerking met het Vlaamse Agentschap voor Natuur en Bos ter
hoogte van het Rhodesgoed (Kachtem);
Corversbeek – in samenwerking met de militaire overheid ter hoogte van het bos van
Houthulst (Houthulst);
Corversbeek – in samenwerking met ANB ter hoogte van het Merkembos (Houthulst);
De Merlebeek – in samenwerking met privégrondeigenaar ter hoogte van de hoeve
groot Kerkegoed (Beernem);
De Roeselaarsebeek – in samenwerking met ANB ter hoogte van het Vierkavenbos
(Moorslede);
De Krommebeek – in samenwerking met stad Roeselare ter hoogte van het buurtpark
Meershof (Beveren- Roeselare);
De Ringbeek - in samenwerking met ANB ter hoogte van het Kraaiveld (Wingene);
De Moubeek - in samenwerking met private grondeigenaar ter hoogte van de
‘Clijthoeck’ (Zedelgem).
De aard van deze projecten is heel divers: van de aanleg van moeraszones, over de
natuur-technische oeverversteviging door middel van beplanting tot de (her)aanleg van
oevers onder een natuur-technisch profiel en het herstellen van oude meanders.
Sommige beken kregen in de samenwerking tussen beide diensten het etiket van
‘projectbeek’ en waren het voorwerp van een ambitieus provinciaal project. Zo kocht de
provincie langs de Vleterbeek een randstrook van variabele breedte, met als dubbel doel
om enerzijds een recreatieve verbinding te creëren, en anderzijds om door middel van
beplanting de erosiedruk op de beek wat te temperen. De verwerving, de beplanting en
het graspad zijn op vandaag gerealiseerd. Eén cruciale brug laat toe om deze nieuwe
provinciale ‘groene as’ mee op te nemen in de lokale recreatieve netwerken.
Ook langs de Spanjaardbeek te Torhout werd een recreatieve verbinding gerealiseerd
door middel van grondverwerving langsheen de waterloop.
Verder werden waterbouwkundige werken (meestal bufferbekkens) gestuurd in de
richting van een meer natuurvriendelijke aanpak. Vele bufferbekkens verdienen het etiket
van ‘klein natuurgebiedje’. Recent kreeg daarbij ook het beheer van al die bufferbekkens
de nodige aandacht. Natuur vergt immers ook natuurbeheer en de dikwijls moerassige
context waarin alles zich afspeelt maakt beheer niet altijd even evident.
Tot slot werd op verschillende locaties, verspreid over de provincie, beslist om af te
stappen van het machinale reiten en ruimen. Het alternatief werd gezocht in mankracht,
die ter beschikking was dankzij sociale tewerkstellingsinitiatieven.
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10.3.2. Soortenbescherming
De hogervermelde werking rond natuurverbinding gaat in wezen om het werken aan
een ‘basis-natuurkwaliteit’ en dit met recepten waarvan geweten is dat ze een algemeen
positieve impact hebben op de biodiversiteit (zoals KLE).
Men kan echter ook veel doelgerichter werken aan natuur, door te focussen op zeer
specifieke soorten. Doelgerichte soortenbescherming vergt evenwel een goede kennis
van de soort en zijn behoeften (voedsel, habitat, …), een grondige analyse waar het precies
verkeerd loopt en oplossingen op maat.
Ook voor dit soort projecten is er een provinciale traditie, een traditie die stilaan uitmondt
in een echt soortenbeschermingsbeleid. Op het vlak van soortenbescherming, wordt
samengewerkt met het vrijwilligerswerk dat vaak over een langere traditie en over een
zeer grote knowhow ter zake beschikt.
Buitengewone vogels
In 2000 zette de provincie West-Vlaanderen, samen met de steden Veurne en Nieuwpoort,
de campagne ‘Buiten-gewone vogels’ op. De eerste doelsoorten waren uilen, zwaluwen,
de kievit en de bruine kiekendief. Voor al deze soorten is het vrijwaren van bestaande
en het creëren van nieuwe nestgelegenheid de betrachting. De hele campagne is een
samenwerkingsverband tussen besturen en vrijwilligersorganisaties.
Vrijwilligers van Natuurfonds Westland en Natuurwerkgroep De Kerkuil doen het
‘terreinwerk’. Zij geven eerstelijnsadvies, controleren nestkasten en weiden op
broedgevallen en inventariseren de doelsoorten.
De provincie en de gemeente stellen materiaal ter beschikking voor het werken in moeilijke
omstandigheden (bijv. een hoogtewerker), organiseren de bevraging van de doelgroep via
de landbouwtelling en houden de materiaaldepots met nestkasten gevuld.
Poelenproject boomkikker
De boomkikker is een bedreigde soort in Nederland en Vlaanderen. Aan weerszijden
van de West-Vlaamse en Zeeuwse provinciegrens houden enkele populaties van deze
zeldzame soort stand.
De natuurverenigingen stelden een grensoverschrijdend actieplan op om de boomkikker
te redden en het voortbestaan van de verschillende populaties aan weerszijden van de
grens veilig te stellen. Natuurpunt Damme en Knokke-Heist, de vereniging ’t Duumpje,
Stichting ‘t Zeeuwse Landschap en Landschapsbeheer Zeeland sloegen de handen in
elkaar om concrete plannen te maken en voor de financiering ervan te zorgen.
Op dat kiembed groeide het initiatief van de gezamenlijke overheden: de aanleg van
nieuwe poelen en de verbetering van de biotoop van de boomkikker. De Vlaamse overheid
ondersteunde actief de aanleg van poelen in de omgeving van de kerngebieden van
Knokke-Heist. De provincie West-Vlaanderen focuste samen met de Stad Damme en
Natuurpunt Damme op het verbreidingsgebied langs de as van de Damse Vaart. De laatste
tien jaar resulteerde dit in de aanleg of de heraanleg van niet minder dan vijftig poelen in
de hele Zwinstreek.
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De stakkers van de akkers: onze akkervogels
Niet zozeer ingegeven door bestaand vrijwilligerswerk, maar eerder door zeer negatieve
tendensen in populaties, werkt de provincie ook rond akkervogels.
Zo stelde de provinciale projectcoördinator biodiversiteit een ‘akkervogelrapport’
op, met een rits concrete aanbevelingen over zinvolle maatregelen voor op het veld.
Deze maatregelen werden ook daadwerkelijk uitgeprobeerd te velde. Delen van
West-Vlaanderen golden daarbij als laboratorium. Welke maatregelen werken en welke
werken niet?
De provinciale werking fungeert in deze als laboratorium. Het is de bedoeling met
dergelijke experimenten het Vlaamse beleid te ‘bestuiven’ met ideeën zodat van
daaruit landbouwers structureel kunnen worden benaderd met een breed aanbod aan
soortgerichte beheersovereenkomsten tegen een vergoeding. Dat laatste is een taak voor
Vlaanderen.
Soortenactieplannen
Bovenstaande projecten die veelal het resultaat waren van samenwerking met lokale
natuurwerkgroepen, gaven voeding aan de ambitie van de provincie om een meer
structurele rol te spelen in de soortenbescherming. Naar aanleiding van het wereldjaar
van de biodiversiteit in 2010, en het biodiversiteitscharter dat in dat jaar door de provincie
werd onderschreven, werd door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek een
referentiewerk ‘prioritaire en symboolsoorten in West-Vlaanderen’ samengesteld. Het
betreft soorten waarvoor West-Vlaanderen een belangrijke rol speelt voor het behoud
van de populatie, of soorten die kenmerkend zijn voor een bepaalde biotoop.
Uit de lange lijst werden vijf soorten gekozen waarvoor een soortenactieplan werd
uitgedokterd: de Vinpootsalamander, de Eikelmuis, de Geelgors, de Kamsalamander en
de Boomkikker. Deze plannen moeten biotopen in ere helpen herstellen en vormen de
basis voor acties in eigen provinciedomeinen, maar evenzeer voor de samenwerkingsovereenkomsten met regionale landschappen, voor keuzes bij landschapsbedrijfsplannen
en voor ondersteuning van samenwerkingsprojecten met derden (waaronder milieu- en
natuurverenigingen die voorheen zelf naar eigen goeddunken projecten voor betoelaging
konden indienen in het kader van het Provinciaal Natuurfonds).
Bijen
Ook de alarmverhalen rond bijen, noopten de provincie tot actie in dit verband. Als
onderdeel van een bredere bijencampagne, werd er ook geëxperimenteerd in het
landbouwgebied met zogenaamde ‘bijenranden’ . Deze worden per locatie ingezaaid
met verschillende combinaties van bloemen goed voor honingbijen, solitaire bijen en
hommels.
Ook hier is het opnieuw van groot belang dat nieuwe agro-milieumaatregelen eerst
uitvoerig getest worden alvorens te overwegen ze op grote schaal in te zetten. De
praktijkervaring die hierbij wordt verzameld, moet uiteindelijk leiden tot bijenvriendelijke
maatregelen die inpasbaar zijn in de moderne landbouwbedrijfsvoering. Zo is niet alleen
de samenstelling van de mengsels, maar ook de keuze van de locaties, de wijze van
inzaaien en het juiste beheer van cruciaal belang.
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Rond de bijen werd overigens ook het brede publiek gemobiliseerd. De zaad-campagne
‘laat het zoemen met bloemen’, loopt ondertussen meer dan zes jaar en wil particulieren
en overheden leiden naar meer bijenvriendelijke tuinen en parken.
Over de samenstelling van het provinciale bloemenzaad werd grondig nagedacht. Om
een zo natuurlijk mogelijk effect te bekomen maakte de provincie bij de aankoop van
het meerjarig bloemenzaad de keuze om uitsluitend voor inheemse soorten te gaan.
Daarnaast blijft de provincie gemeenten aansporen om het maaibeheer van bermen en
graslanden op ecologische leest te schoeien. Ook dat komt de bijenpopulatie alleen maar
ten goede.

10.3.3. Regionale landschappen en bosgroepen
Het provinciebestuur stond in de laatste decennia mee aan de wieg van een aantal nieuwe
vzw’s, actief in landschaps- en natuurzorg: regionale landschappen en bosgroepen.
Regionale landschappen
Het idee voor ‘regionale landschappen’ steunt voor een groot deel op buitenlandse
voorbeelden, waarbij regio’s met landschappelijke eenheid een label krijgen en waarbij in
die regio’s actief aan landschapszorg wordt gedaan.
Vanuit deze voorbeelden werd in Vlaanderen halfweg de jaren 1990 gestart met zes
regionale landschappen: het regionaal landschap West-Vlaamse Heuvels was het enige
West-Vlaamse in dat rijtje.
Met het decreet natuurbehoud van oktober 1997 werden ook de definitieve krijtlijnen
voor de Regionale landschappen door de Vlaamse overheid vastgelegd. De werking en
financiering van regionale landschappen werd toen nog geregeld door het besluit van de
Vlaamse regering dd. 8 december 1998.
“Een regionaal landschap is een duurzaam samenwerkingsverband ingesteld op voorstel van
een provincie of drie of meer aaneengesloten gemeenten gericht op overleg en samenwerking
met de betrokken doelgroepen ter bevordering van het streekeigen karakter, van natuurrecreatie
en natuureducatie, van recreatief medegebruik, van het natuurbehoud en van het beheer, herstel
en aanleg en de ontwikkeling van kleine landschapselementen”.

Met het uitvoeringsbesluit werd tevens de mogelijkheid gecreëerd om nieuwe regionale
landschappen op te richten. Na de West-Vlaamse heuvels werden in West-Vlaanderen
ook het regionaal landschap Houtland opgericht en het regionaal landschap Ijzer en
Polder.
De rol van het provinciebestuur bij deze oprichting is niet gering. Vooraleer de Vlaamse
overheid nieuwe regionale landschappen overwoog te erkennen, hoorde zo’n samenwerkingsverband van gemeenten immers 2 jaar werking te kunnen aantonen, die
strookt met de doelstellingen van regionale landschappen. De provincie nam telkens de
verantwoordelijkheid voor dit voortraject. Er werd geïnvesteerd in personeelskracht en in
projecten, die finaal na twee jaar de Vlaamse overheid moesten kunnen overtuigen dat
het samenwerkingsverband van gemeenten rijp was voor erkenning.
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Op vandaag heeft het provinciebestuur drie erkende regionale landschappen, die samen
actief zijn in 23 West-Vlaamse gemeenten.
Sinds 2014 werd via een aanpassing van het natuurdecreet erkenning, subsidiëring
en opvolging van de regionale landschappen volledig onder de bevoegdheid van de
provincies geplaatst. De provincie ontvangt vanuit het Agentschap Natuur en Bos nog
wel een projecttoelage voor een aantal biodiversiteits- en habitatgerelateerde projecten
van de regionale landschappen, maar staat verder volledig zelf in voor de financiering
ervan.
Het provinciebestuur delegeert een pak werk naar deze vzw’s. Zo is per vzw telkens één
NME steunpunt namens het provinciebestuur actief. De regionale landschappen voeren
namens het provinciebestuur ook het doelgroepgericht beleid inzake Kleine Landschaps
elementen uit (waarbij op privaat terrein actief aan landschaps- en natuurherstel gedaan
wordt). Ook op het vlak van natuurrecreatie zijn de vzw’s actief.
Stad-land-schappen
De dynamiek die de regionale landschappen in hun werkingsgebieden tot stand brachten,
wekte interesse in regio’s waar men eveneens ambities koesterde om de natuur- en landschapskwaliteiten op te waarderen. Aldus werden door de provincie, onder impuls van de
gebiedswerking, twee stad-land-schappen opgericht: het West-Vlaamse Hart (2008) en
Leie-Schelde (2015). De naamgeving wijst op het evenwicht dat men wil herstellen tussen
steden en hun verstedelijkt buitengebied.
Doelstellingen en werkwijze van de stad-land-schappen zijn dezelfde als bij de regionale
landschappen: via sensibiliserende initiatieven, maar ook via vergroeningsprojecten en
landschapsbedrijfsplannen bijdragen tot het draagvlak en de verhoging van de natuur- en
landschapskwaliteiten. De beide stad-land-schappen bedienen samen 26 gemeenten.
Als de erkende regionale landschappen nu op hun beurt hun werkingsgebied uitbreiden,
kan uiteindelijk het hele West-Vlaamse grondgebied met een geïntensifieerd aanbod
van natuur- en landschapsinrichting worden bestreken. In concreto betekent dit dat
de regionale landschappen Ijzer en Polder enerzijds en Houtland anderzijds een aantal
poldergemeenten aan hun werkingsgebied toevoegen. Deze operatie is ingezet in 2015.
Bosgroepen
Bosgroepen zijn in belangrijke mate een analoog verhaal. Vanuit het bosdecreet voorzag
de Vlaamse overheid de mogelijkheid tot oprichting van ‘bosgroepen’, verenigingen van en
voor private boseigenaars. Via bosgroepen hoopt de Vlaamse overheid de principes van
het duurzame bosbeheer ook ingang te laten vinden in private bossen.
Analoog met regionale landschappen kon een bosgroep maar erkend worden na een
voortraject van twee jaar. Voor de eerste bosgroep in West-Vlaanderen, de bosgroep
Houtland, werd dit voortraject verzorgd door het regionaal landschap Houtland, die instond
voor de aanwerving van de coördinator. Daarmee was de grotere, en naar West-Vlaamse
normen sterk beboste, Brugse regio onmiddellijk afgedekt met een service-instrument
richting private boseigenaars. De bosgroep Houtland haalde zijn erkenning moeiteloos.
Voor de tweede bosgroep in West-Vlaanderen stond het provinciebestuur in voor het
voortraject. Deze bosgroep had als werkingsgebied de rest van West-Vlaanderen, en werd
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finaal bosgroep Ijzer en Leie gedoopt. Ook de bosgroep Ijzer en Leie haalde zijn erkenning
moeiteloos. De bosgroep Ijzer en Leie betekende overigens het laatste stuk van de puzzel,
in die zin dat op vandaag heel West-Vlaanderen (en ook heel Vlaanderen) is afgedekt met
een actieve bosgroep.
En zo kan iedere private boseigenaar die dat wil een beroep doen op de inzet van de
bosgroepen, en dat voor een veelheid van zaken: de opmaak van bosbeheersplannen,
houtverkoop, natuurprojecten, recreatieve openstelling, enz.
Sedert hun erkenning kende het provinciebestuur jaarlijks een projectsubsidie toe aan
beide bosgroepen. Net als de regionale landschappen werden ook de bosgroepen in het
kader van de interne staatshervorming onder de bevoegdheid gebracht van de provincies
en subsidieert het Vlaamse Gewest hen sinds 2014 niet langer rechtstreeks.

10.3.4. Natuurvergunningen en advisering met betrekking tot de
bescherming van landschappen
Natuurvergunningen voor publiekrechtelijke instanties
Het stelsel van de natuurvergunning vindt zijn oorsprong in het natuurbehoudsdecreet.
Grosso modo is een natuurvergunning vereist voor het wijzigen van kleine landschapselementen (quasi gebiedsdekkend) en voor het wijzigen van vegetatie (in iets engere
contexten). Gemeentebesturen verlenen vergunningen aan particulieren, terwijl het
provinciebestuur vergunningen verleent aan publiekrechtelijke instanties. Ook de
beroepsprocedure, waarbij een gemeentelijke beslissing aangevochten wordt, gebeurt
door het provinciebestuur. In de praktijk maken vooral (onderhouds)werken aan waterlopen
het voorwerp uit van natuurvergunningsaanvragen.
Adviesverlening met betrekking tot de bescherming
van landschappen en de aanduiding van ankerplaatsen
Het provinciebestuur heeft een decretaal vastgelegde rol als adviserend bestuur in het
kader van de bescherming van landschappen, heden de aanduiding van ankerplaatsen.
Bij de bescherming van landschappen daalt een resem algemene en specifieke
beschermingsvoorschriften neer op een goed afgebakend gebied. Deze beschermingsvoorschriften zijn uiteraard gericht op de aanwezige erfgoedwaarden. Daarnaast kent de
Vlaamse overheid (onroerend erfgoed) zich in beschermde landschappen een sleutelrol
toe in de vergunningsverlening, in die zin dat in beschermde landschappen hun advies
verplicht en bindend is. De aanduiding van ankerplaatsen is de ‘moderne’ versie van
de bescherming van landschappen. Bij de aanduiding van ankerplaatsen worden die
erfgoedwaarden opgesomd, die bij de latere opmaak van een RUP moeten vertaald worden
in een stedenbouwkundige bescherming ervan. Het is duidelijk dat de bescherming van
landschappen of de aanduiding van ankerplaatsen gevoelige materie is voor een pak
sectoren. Daarom wordt de advisering van concrete initiatieven ook dienstoverschrijdend
aangepakt.
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10.4. Natuur- en milieueducatie (NME)
Het officiële startpunt voor het provinciaal NME-beleid was de goedkeuring door de
provincieraad van de ‘Provinciale beleidsnota inzake natuur- en milieueducatie’ in 1995,
waarbij groen licht werd gegeven aan een vijfjarenplan NME en de uitbouw van een
provinciedienst NME. Die werd als hefboom gezien voor een meer gestructureerde en
professionele ondersteuning en uitbouw van NME in West-Vlaanderen.

10.4.1. NME in samenwerking met de gemeenten
Omdat NME een belangrijk beleidsinstrument is van lokale overheden bij de realisatie
van een duurzame samenleving, was het aangewezen dat de provincie en de gemeenten
hiervoor de handen in elkaar sloegen. De inspanningen op dit terrein worden zo immers
gemaximaliseerd door overleg en samenwerking. Stap voor stap sloot de provincie samenwerkingsovereenkomsten af met groepen gemeenten. Dit gebeurde voor het eerst op 16
mei 1997 in de Scheldevallei, op dat moment een primeur voor Vlaanderen. Vele andere
gemeenten volgden dit voorbeeld. Momenteel wordt samengewerkt met – op één na - àlle
West-Vlaamse gemeenten in 7 samenwerkingsverbanden.
In eerste instantie ondersteunde men het onderwijs met het ter beschikking stellen van
veldwerkkoffers, vorming van leerkrachten, begeleiding van MOS - Milieuzorg op School
(toen nog MOP en Groene School), gezamenlijke organisatie van initiatieven zoals de
Week van de Zee, enz. Dit alles leidde ertoe dat in veel gemeenten de aandacht voor
natuur- en milieueducatie de voorbije jaren groeide en zich vertaalde in de realisatie van
gemeentelijke educatieve infrastructuren en het ter beschikking stellen van meer mensen
en middelen voor NME.
Voor het basisonderwijs realiseerde de provinciedienst NME verschillende
veldwerkprojecten. Dit zijn projecten waarbij de leerkracht naar buiten trekt met
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zijn klas en gebruikmaakt van specifieke educatieve materialen: leskoffers, caddies
enz. De Boskoffer, het Kabouterpad, de Zeekoffer, Boreas, de Landschapscaddie zijn
enkele van de bekendste. Daarbij hoort telkens een begeleidende map die afgestemd
is op de eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Deze materialen werden stap voor stap
geïntroduceerd via vormingsnamiddagen voor leerkrachten. Duizenden leerkrachten
namen in de voorbije 20 jaar deel aan actieve vormingssessies.
Ondertussen kunnen in iedere gemeente materialen gratis ontleend worden. Zo zijn er in
West-Vlaanderen meer dan 600 veldwerkkoffers beschikbaar.

10.4.2. Streekgerichte aanpak met NME Steunpunten
Om de natuur- en milieueducatie in West-Vlaanderen op een meer gestructureerde en
professionele wijze te ondersteunen installeerde de provincie streeksteunpunten NME.
Er zijn momenteel 6 personen als steunpunt actief: Kust, West-Vlaamse Heuvels, Ijzer en
Polder, Houtland, Zuid-West-Vlaanderen en Midden-West-Vlaanderen.
De taken van een NME-streeksteunpunt zijn heel erg divers: het inventariseren van de
medespelers in de streek en hun aanbod; de introductie van de veldwerkmaterialen
en coördinatie van de uitleenpunten; de realisatie van een aanbod voor verschillende
doelgroepen in overleg met hun organisaties; organisatie van vorming, bij- en nascholing
van leerkrachten en sleutelfiguren van andere doelgroepen; het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen besturen en verenigingen van de streek onderling en met elkaar;
ondersteuning van de uitbouw en verbetering van NME-voorzieningen; structurering en
ondersteuning van lokale NME-netwerken; deskundigheidsbevordering bij vrijwilligers en
professionelen; het verzorgen van de contacten, vertegenwoordiging en samenwerking
met de verschillende streekcentra en de provinciedienst NME; m.a.w. functioneren
als streekknooppunt in het provinciale netwerk. De streeksteunpunten werken
complementair aan de bezoekerscentra: waar deze laatste zich primordiaal focussen op
onthaal en educatieve begeleiding van domeinbezoekers, scholen en groepen, vullen
de streeksteunpunten aan met activiteiten in de open ruimte (of in domeinen zonder
bezoekerscentrum) die de identificatie met groen uit eigen streek bij de bevolking moeten
versterken.

10.4.3. NME in en met scholen
De provincie bouwde een netwerk van ‘Natuurouders’ uit. Natuurouders staan de
leerkrachten bij in de organisatie en de uitvoering van het veldwerk. Dit kan zowel in de
klas als in de omgeving van de school. Ook in het project MOS – Milieuzorg Op School
kunnen natuurouders worden ingeschakeld. Natuurouders zijn dus assistenten van de
leerkracht voor natuur- en milieueducatie in het basisonderwijs.
Na het volgen van een korte, gratis opleiding kan de school een beroep doen op de
natuurouders verbonden aan hun school. De eerste natuuroudercursus in Vlaanderen
werd in opdracht van de dienst NME in 1997 georganiseerd in Bredene. Ondertussen zijn
reeds meer dan 300 natuurouders opgeleid in West-Vlaanderen en vind je natuurouders
in heel Vlaanderen. Cursussen voor mensen die als natuurouder willen aan de slag gaan
worden georganiseerd op vraag van scholen en gemeenten.
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Het netwerk van enthousiaste, opgeleide Natuurouders betekent een grote meerwaarde

A jaren is de provincie ook de trekker van MOS (voorheen Milieuzorg Op School). MOS is
een project voor basis- en secundair onderwijs. Er wordt gewerkt rond diverse thema’s:
afvalpreventie, water, verkeer, energie, natuur op school, materialen, keuken en kantine.
MOS is een samenwerking van het Vlaams Gewest, de provincie en de gemeenten. In de
provincie West-Vlaanderen ondersteunen twee MOS-begeleiders de basisscholen en één
begeleider de secundaire scholen in de verdere uitbouw van milieuzorg en de integratie
daarvan in het schoolcurriculum.
Milieuzorg Op School doet het goed in West-Vlaanderen: in 2012 werkten 591 basisscholen
en 210 secundaire scholen mee, goed voor 82% van de scholen. Op dat moment werd er
nog gewerkt met een jaarlijks dossier dat werd beoordeeld en afhankelijk van het niveau
werd beloond met een label. Sindsdien volgen de scholen meer een eigen traject naar
keuze, worden de thema’s niet langer voorgeschreven, maar situeren deze zich allen
binnen Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Een en ander vergt veel meer begeleiding
op maat.
Sedert 2006 worden scholen via het subsidiereglement ‘Natuur op School’ ook
ondersteund bij de vergroening van de schoolsite. 149 vergroeningsprojecten van scholen,
a rato van 381.345 euro zullen eind 2017 gehonoreerd zijn. Het betreft niet louter decoratief
groen; de dossiers worden voornamelijk afgetoetst aan de pedagogische en ecologische
meerwaarde. Een 40-tal dossiers zijn nog in begeleiding. Het budget werd dan ook
stelselmatig opgetrokken van initieel 24.000 euro tot jaarlijks 85.000 euro vanaf 2018.

10.4.4. NME in de provinciedomeinen
De provinciedomeinen zijn uitgelezen locaties om natuur- en milieueducatie uit te bouwen
voor individuele bezoekers, het onderwijs en de socio-culturele sector. Om dit te realiseren
zijn zowel infrastructurele voorzieningen als een programma-aanbod nodig.
_
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Momenteel beschikt de provincie over zes NME-bezoekerscentra. Het bezoekerscentrum
De Palingbeek werd geopend op 24 april 2005, het bezoekerscentrum Bulskampveld
volgde op 10 juni 2006, de Gavers op 25 mei 2011. Het Zwin werd in 2006 van de Compagnie
du Zoute overgekocht.
Sinds 2014 zijn ook de bezoekerscentra De Nachtegaal (De Panne) en de Blankaart
(Diksmuide) provinciaal. Deze werden als uitkomst van de interne staatshervorming, waarbij
de verantwoordelijkheid voor de uitbating van bovenlokale NME-bezoekerscentra aan de
provincies werd toegewezen, door het Vlaamse Gewest aan de provincie overgedragen.
Deze bezoekerscentra bieden educatieve programma’s en evenementen, initiatieven en
modules voor verschillende doelgroepen. In de overige provinciedomeinen wordt een
beperkt educatief aanbod gerealiseerd. Dit telkens in samenwerking met tal van partners.
De overname van de gewestelijke bovenlokale bezoekerscentra betekent een grote stap
voorwaarts in het streven naar gebiedsdekkende dienstverlening op het vlak van NME.
Mits goede afspraken met de NME-steunpunten ontstaat zo de mogelijkheid om alle
gemeenten en hun scholen te ondersteunen vanuit een bezoekerscentrum in hun buurt.
Enkel de Middenkust en Midden-West-Vlaanderen zijn wat dat betreft nog witte vlekken.
Door echter de NME-werking vanuit Raversyde vorm te geven en door de voorbereidingen
om een bezoekerscentrum in te planten in de buurt van Roeselare tot een goed einde te
brengen, kunnen de laatste “gaten in het netwerk” gedicht worden.

10.4.5. Zwin Natuur Park
Het Zwin, één van de natuur- en milieu-educatieve bezoekerscentra, is een buitenbeentje,
zowel naar schaal, omvang als invulling.
Onder het motto ‘luchthaven voor vogels’ werd de natuur in en om het natuurpark
aanzienlijk herontwikkeld om de bezoeker op een verrassende wijze oog in oog te brengen

Bezoekerscentrum Zwin Natuur Park
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Permanente tentoonstelling - Leren vliegen zoals jouw trekvogel (Zwin Natuur Park)

met tal van vogelsoorten (niet langer in kooien maar in de vrije natuur). De uitdaging was
hier nog hoger dan in de andere bezoekerscentra omwille van de beoogde toeristische
meerwaarde.
Een bezoekerscentrum met de modernste multimedia-technieken zorgt sinds de opening
in juni 2016 voor een beklijvende bezoekerservaring, ook bij minder goed weer. Verder is het
brede zicht over de Zwingeul in het kijkcentrum een troef. Zoals in de andere NME-centra
van de provincie wordt veel geïnvesteerd in de natuur-educatieve begeleiding, waarvoor
een beroep wordt gedaan op meer dan 60 vrijwillige of zelfstandige begeleiders.
Het impressionante, en voor zijn duurzaamheid met BREEAM-label ‘excellent’ bekroonde,
onthaalgebouw, vormt de enige toegangspoort tot de Zwinvlakte. Dit Europees habitatrichtlijngebied, is eigendom van het Vlaamse Gewest. Het Agentschap Natuur en Bos
en haar Eigen Vermogen, Natuurinvest, zien dan ook mee toe op de exploitatie van het
Zwin Natuur Park (ZNP) via het Bestuurlijk Overleg Zwin. Omwille van de bedrijfsmatige
exploitatie en de noodzakelijke operationele autonomie werd door de provincieraad voor
de uitbating van het Zwin Natuur Park in 2016 een Intern Verzelfstandigd Agentschap
opgericht. In het eerste jaar volgend op de opening op 10 juni 2016 mocht het ZNP reeds
135.000 bezoekers verwelkomen. Men hoopt in de toekomst dit cijfer nog op te krikken
door veel actiever scholen aan te trekken en door met een MICE-aanbod dat expliciet de
natuurwaarden uitspeelt ook bedrijven aan te trekken.
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10.4.6. NME over de Zee
In 2016 werd de twintigste verjaardag gevierd van de Week van de Zee. Via dit
ervaringsgericht project, opgestart in 1996 en via Interreg-samenwerking ook uitgedragen
naar belendende kustregio’s, krijgen leerkrachten alle kansen om op een eigentijdse
en verantwoorde manier actief met hun klas aan veldwerk te doen in de prachtige
kustbiotopen. Ook het brede publiek, gezinnen, toeristen en recreanten komen aan hun
trekken. Tijdens de ‘Week’ van de Zee, die inmiddels uitgegroeid is tot een veertiendaagse,
bieden de kustgemeenten een waaier van leerrijke, maar niet belerende, initiatieven aan
die de unieke waarde van zee en kust benadrukken. Bezoekers genieten dan van zeer
uiteenlopende activiteiten, gaande van workshops en demonstraties, over garnaalkruien
en zeetochten tot tentoonstellingen.
De Week van de Zee is ieder jaar het resultaat van de gebundelde inspanningen van door
de provincie opgeleide zeeanimatoren, provinciediensten, gemeentebesturen en tal van
verenigingen.

10.5. Ondersteuning van gemeenten
10.5.1. Milieuconvenanten en samenwerkingsovereenkomsten
Van 1992 t.e.m. 2013 konden lokale besturen het milieuconvenant met de Vlaamse
overheid ondertekenen. In ruil voor subsidies voerden de gemeenten en provincies een
aantal verplichtingen uit op het vlak van milieu.
De provincie West-Vlaanderen ondertekende deze milieuconvenanten van bij het begin.
Ze vormden de basis voor de ondersteuning van en samenwerking met gemeentelijke
milieudiensten.
Waar deze milieuconvenant in 2002 gevoelig werd uitgebreid en omgedoopt tot
‘Samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling’, werd de
samenwerkingsovereenkomst in 2008 opnieuw hervormd. Naast het verduurzamen van
het eigen provinciaal beleid was het ondersteunen van gemeenten bij hun milieubeleid
(en uitvoering van de gemeentelijke samenwerkingsovereenkomst) de belangrijkste
verplichting uit de provinciale samenwerkingsovereenkomst.
Het milieuconvenant 2008-2013 was de laatste in een lange rij subsidieovereenkomsten
tussen de Vlaamse overheid en de gemeenten over het milieubeleid. Sindsdien wordt
de provincie niet langer financieel ondersteund door het Vlaamse Gewest om op elk
milieuthema eigen doelstellingen na te streven en gemeenten daarbij te ondersteunen.
Het kennispartnerschap met de gemeenten blijft echter doorlopen. De provincie vult
dit vrijwillig in door het organiseren van vormingen, het verzamelen en verspreiden van
goede voorbeelden, de loketfunctie (het beantwoorden van vragen van gemeenten), de
organisatie van regionale vergaderingen (samen met de streekintercommunales WVI en
Leiedal), het aanbieden van voorbeeldartikels, het bijspijkeren van de gemeenten via de
digitale nieuwsbrief Milieubytes, enz.
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Ook naar de gemeentelijke milieuraadsleden zorgde de provincie voor een vormingsaanbod.
Zo organiseert de Provinciale Minaraad minstens tweejaarlijks een info- en debatavond
rond een actueel thema, naast diverse cursussen en infoavonden voor gemeentelijke
milieuraadsleden verspreid over diverse locaties in onze provincie.
De Provinciale Minaraad - die in West-Vlaanderen in 1998 werd geïnstalleerd ten tijde van
het tweede Milieuconvenant - is gezien het wegvallen van de Samenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse Gewest niet langer een verplicht orgaan. Toch laten deputatie en
provincieraad hun milieubeleid (in de ruime zin) nog altijd door haar adviseren. Momenteel
loopt een inspraakproces die de Provinciale Minaraad moet leren of, en zo ja hoe, zij zich
moet herpositioneren.

10.5.2. Afvalbeleid
Inzake afvalbeleid speelde de provincie een niet onbelangrijke rol op het vlak van
communicatie en sensibilisering. Door samen te werken met verschillende partners zoals
de West-Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor afvalinzameling en –
verwerking (de “afvalintercommunales”), Kringloopcentra, kustgemeenten, organisatoren
van evenementen, maar ook de OVAM, Fostplus, enz. konden slagkrachtiger campagnes
worden opgezet rond stimulering van afvalpreventie, hergebruik en selectieve inzameling,
alsook om zwerfvuil te vermijden. Tevens werd, in samenwerking met gemeenten, ook
gewerkt naar specifieke doelgroepen toe (kusttoeristen, bezoekers van evenementen,
schoolgaande jeugd).
Enkele voorbeelden van provincie-brede sensibiliseringscampagnes die resulteerden uit
het partnership met de afvalintercommunales:
-

In 2009 en 2010 was er de Fietsnetcampagne ‘Zwerfvuil, nee bedankt’ naar
fietstoeristen (zowel de wielerclubs als recreatieve fietsers).
In 2009 werd Mister Jekkes ontwikkeld, een afvalspel op maat van scholen. Diverse
spelen zijn in omloop en bijna heel het schooljaar uitgeleend.
In 2010 werd campagne gevoerd rond afvalarm winkelen met o.m. de ontwikkeling
van een game voor de doelgroep ‘jongeren’.
De jongerencampagne ‘Let’s do it in de vuilbak’ (2012) zette 12-18 jarigen aan om afval
in de vuilbak te gooien, door dit ‘cool’ te maken.
Via let’s do it in de vuilbak ‘In jouw buurt’ werden stelselmatig nieuwe doelgroepen
verantwoordelijk gemaakt voor hun eigen omgeving: eerst burgers die een buurt
konden ‘adopteren’ die ze konden proper houden, vervolgens jeugdbewegingen en
scholen.

Naast jaarlijks terugkerende opruimacties in maart, de Maand van de Netheid, werd onder
de noemer ‘Ook schoon genoeg van zwerfvuil?’ intussen ook een handhavingscomponent
toegevoegd aan de communicatie. De provinciegouverneur riep alle toezichthoudende
instanties in de provincie op om gedurende een dag (2015), later een week (sinds 2016) in
september repressief op te treden. Toezichthouders worden opgeleid om gepast tussen te
komen tijdens deze handhavingsweek, maar ook om voorbeeldige burgers te belonen. In
2017 werd deze actie overigens door OVAM uitgerol over heel Vlaanderen in een Vlaamse
Week van de handhaving binnen de koepelcampagne Mooimakers.
_
226

Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

Ge wit woa
dajt kunt
steekn

De jongerencampagne ‘Let’s do it in de vuilbak’

De afvalproblematiek aan de kust geniet bijzondere aandacht. Lange tijd hadden de
kustgemeenten het immers moeilijk om, ondanks de correctiefactoren, de gewestelijke
streefcijfers te halen inzake restafval per hoofd.
Enige tijd werd daarom de Kustwerkgroep Afval gecoördineerd vanuit de provincie met
het oog op afstemming en ervaringsuitwisseling. Tussen 2003 en 2013 werd er ook jaarlijks
een toeristische afval- en sorteergids opgesteld specifiek voor de verblijfstoeristen met
alle nodige info omtrent afval in hun badplaats. Sinds 2010 wordt dit ook in affichevorm
aangeboden. In 2011 werd in het kader van een proefproject van deze afvalgids een mobiele
site en app voor smartphone uitgewerkt. In die periode waren er ook road shows waarbij
het publiek van toeristen bewust werd gemaakt voor de afvalproblematiek.
In het kader van het innovatief project kustafval werd er in 2005 ook gestart met selectieve
inzameling op het strand. Dit werd in 2011 verder uitgewerkt door FostPlus, aanvankelijk in
samenwerking met de provincie, daarna zelfstandig.
Vanuit het afvalbeleid, maar ook in het kader van het provinciale duurzaamheidsbeleid bood
de provincie van 1995 tot 2013 ondersteuning aan de kringloopcentra. In de aanvangsjaren
werden de kringloopcentra gestimuleerd om een voldoende dekkingsgraad te halen en de
nodige vestigingen uit te bouwen. Gaandeweg werd het geweer van schouder veranderd en
verschoof de klemtoon van een inspanningsverbintenis naar een resultaatsverbintenis. Tot
eind 2009 ondersteunde de provincie de West-Vlaamse kringloopcentra via het systeem
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van tonnagepremies. Hiermee werden de kringloopcentra die het best presteerden inzake
hergebruik (uitgerekend in kg/inwoner) het meest beloond. In 2010 is de provincie afgestapt
van tonnagepremies en werd, in nauw overleg met de vijf West-Vlaamse kringloopcentra,
een beoordelingskader ontwikkeld voor samenwerkingsovereenkomsten met als doel
samenwerking tussen de kringloopcentra en innovatieve projecten te ondersteunen.
Daarnaast was er een ook een provinciaal subsidiereglement dat voorzag in de
terugbetaling tot 50% van specifieke opleidingskosten voor personeel van kringloopcentra.
Opleiding van doelgroepwerknemers en begeleiders blijkt volgens een Ovam-rapport
immers een uiterst belangrijk, maar financieel moeilijk haalbaar aspect bij de werking van
de kringloopcentra.
Jaarlijks werd een aantal promotiecampagnes uitgewerkt en ondersteund zoals de
jaarlijkse lenteactie, retrodag (2011-2012), inzameling van speelgoed, brengersactie,
studentacties (2009).

10.5.3. Kennisplatform Openbare Verlichting West-Vlaanderen en
Lichtvisie West-Vlaamse Platteland
De begeleiding van gemeenten streeft ook naar kennisondersteuning omtrent een aantal
vernieuwende thema’s. Al een vijftal jaar groeit de aandacht voor openbare verlichting.
Daarin liggen immers grote potenties voor energiebesparing en het voorkomen van
lichthinder.
In 2011 werd een Kennisplatform Openbare Verlichting West-Vlaanderen opgericht met als
doelstelling nieuwe inzichten en ervaringen m.b.t openbare verlichting te delen en uit te
wisselen en gemeenten in de provincie aan te moedigen en te steunen om samen met hun
netbeheerders hieromtrent een actief beleid te voeren.
De vier partners van het project (het provinciebestuur West-Vlaanderen, de Vlaamse
Landmaatschappij en de intercommunales wvi en Leiedal) staan als initiatiefgroep van het
Kennisplatform in voor de voorbereiding en goede werking en nemen de financiële verantwoordelijkheid. In het Kennisplatform zijn ook Eandis, Infrax, de Administratie Wegen en
Verkeer, de vzw Preventie Lichthinder en Groen Licht Vlaanderen vertegenwoordigd.
Interessante ontwikkelingen worden samen met gemeenten geanalyseerd.
De basis voor het provinciale lichtbeleid wordt gevormd door de ‘Lichtvisie voor het
West-Vlaamse Platteland’. De lichtvisie is een actief beleidsdocument dat inzetbaar en
toepasbaar is voor elke instantie die bevoegd is voor en betrokken bij openbare verlichting.
De focus ligt hierbij op 14 heldere principes die samen een code van goede praktijk vormen
voor openbare verlichting (ook buiten een plattelandscontext), dit uitgewerkt volgens
negen types van openbare ruimtes die veel voorkomen (bv. doortochten door dorpen,
wegen tussen dorpen, sport- en industrieterreinen).
Gemeentelijke mandatarissen en ambtenaren werden ook ondersteund vanuit het
Kennisplatform via een vormingsinitiatief. Zo vond een basisopleiding Openbare Verlichting
plaats in samenwerking met de netbeheerders Infrax en Eandis en de vzw Preventie
Lichthinder. Het opzet was openbare besturen versterken in dit aan belang winnende
beleidsdomein. De nadruk in het beleid ligt op slim, zuinig en kwalitatief verlichten waar
_
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nodig zonder daarbij de veiligheid en functionaliteit uit het oog te verliezen. Uiteraard is er
ook ruim aandacht voor het beperken van lichthinder.

10.5.4. Ondersteuning pesticidenreductiebeleid
Op twee uitzonderingen na, gebruikt de provincie West-Vlaanderen geen chemische
bestrijdingsmiddelen meer voor het beheer van verhardingen en van groenvoorzieningen.
Ook bij de aanleg wordt in het algemeen rekening gehouden met de noden in functie van
een niet-chemisch beheer.
De provincie ondersteunde op zeer diverse wijze gemeenten bij hun pesticidenreductiebeleid. Zo werden meerdere vormingsdagen en –sessies georganiseerd over de reductie van
bestrijdingsmiddelen, dit om mandatarissen en medewerkers (duurzaamheids-, milieu-,
groen- en technische ambtenaren) technisch zo goed mogelijk te wapenen bij een beheer
zonder bestrijdingsmiddelen.
Ook naar burgers toe zijn acties opgezet zoals infoavonden over pesticidenvrij tuinieren
waarbij iedereen opgeroepen is om minder en liefst geen bestrijdingsmiddelen in huis
en tuin te gebruiken en ook om restjes en/of lege verpakkingen van bestrijdingsmiddelen
in het containerpark binnen te brengen. Verspreid over West-Vlaanderen werden ook
verschillende infoavonden georganiseerd over het pesticidenvrij onderhouden van een
tuin. Er werden ecotuinteams opgezet door de provincie samen met gemeenten en/of
Regionale landschappen. In elk ecotuinteam komt het onderwerp pesticidenvrij tuinieren
aan bod.

10.6. Duurzame ontwikkeling en klimaat
Duurzame ontwikkeling is een zeer ruim begrip. Er werd geijverd rond de promotie van
Fair Trade, de promotie van biologische voeding, de bevordering van het gebruik van
FSC-gelabeld hout, enz. Maar het belangrijkste speerpunt op provinciaal niveau was toch
duurzaam bouwen, en in het kielzog daarvan de stimulering van een lokaal klimaatbeleid.

10.6.1. Duurzaam bouwen
Sinds 2000 werd er een tweejaarlijkse meerdaagse cursus Duurzaam Bouwen voor
professionelen georganiseerd. Dit gebeurde in samenwerking met VIBE (Vlaams Instituut
voor Bio-ecologisch Bouwen en Wonen), Dialoog en de Zonne-arc. Doelpubliek van deze
opleiding waren aannemers, architecten, bouwheren, leerkrachten, personeelsleden van
lokale overheden of intercommunales, huisvestingsmaatschappijen enz.
Voor (ver)bouwers organiseert de provincie sinds 2008 meerdere bouwteamcursussen
per jaar (samenwerking met Dialoog, gemeente en/of Vormingplus). Daarnaast werden
sinds 2011 ook infoavonden voor burgers georganiseerd samen met de gemeenten.
In 2008 werd een samenwerkingsovereenkomst met ZonneWinDT, thans BAS Bouwen,
opgemaakt voor het aanbieden van duurzaam bouwadvies op maat van (ver)bouwers
in een aantal West-Vlaamse gemeenten. Dit initiatief breidde uit en sinds 2010 staat
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de provincie in voor het aanbieden van dit advies aan alle burgers in West-Vlaanderen.
Jaarlijks worden een 250-tal (ver)bouwdossiers van particuliere bouwheren geadviseerd;
de kosten worden grotendeels door de provincie gedragen. Ook voor openbare gebouwen
van gemeenten worden adviezen verleend. Sinds 1 november 2010 past dit binnen de
uitbouw van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen (met Vlaamse
subsidies).
Sinds oktober 2012 kreeg dit Steunpunt ook een fysieke thuisbasis met de opening van
‘Acasus’, het Provinciaal Huis Duurzaam Bouwen en Wonen, te Veurne. Acasus heeft een
meervoudige roeping: het moet de bouwsector mee omvormen tot een competitieve,
toekomstgerichte, innovatieve en duurzame sector en zo de economische ontwikkeling van
de Westhoek versterken. Daarnaast wil het duurzaam bouwen versneld implementeren bij
particulieren, bedrijven, gemeenten en organisaties.
Intussen evolueert het beleid inzake Duurzaam Bouwen steeds verder en schrijft het zich
ook steeds meer in in andere programma’s: gemeenten die hun burgers willen sensibiliseren
via ‘luchtthermografie’ (doorlichting van warmteverliezen) worden ondersteund. En verder
wordt het beleid omtrent Duurzaam Bouwen ook steeds meer verweven met het provinciale
Woonbeleid. Uit die integratie volgden onder meer infoavonden voor verhuurders rond de
kwaliteit van de huurwoning en projecten rond collectieve renovatie van woningen.

10.6.2. Groepsaankoop groene stroom
Op 1 november 2011 werd voor de eerste keer een groepsaankoop groene stroom en gas
georganiseerd. De doelstellingen van deze groepsaankoop, die sinds 2015-2016 synchroon
met Oost-Vlaanderen wordt opgezet, zijn meervoudig:
-

Mensen aanzetten tot het gebruik van groene stroom in plaats van grijze stroom
(klimaatdoelstelling).
De drempel verlagen voor mensen die nog nooit de stap hebben gezet om van
energieleverancier te veranderen (bewustmakingsdoelstelling).
Steeds de beste prijs bieden aan zoveel mogelijk West-Vlamingen, door hen jaarlijks
op een gemakkelijke manier mee te betrekken in de veiling (ontzorgingsdoelstelling).
Daarbij wordt, door samen te werken met gemeentelijke loketten, in het bijzonder
ingezet op ouderen en sociaal kwetsbaren die zelf moeilijk de weg vinden naar de
meest geschikte leverancier.

Bij de eerste groepsaankoop, in 2011-2012, waren er 44.000 inschrijvingen. Bij de zesde
en recentste editie waren er dat 73.893, waarvan er effectief 44.047 ingingen op het
gepersonaliseerde aanbod dat hen via de campagne werd gedaan. De gemiddelde
besparing die zij realiseerden bedroeg 323 euro voor een gecombineerd contract gas en
elektriciteit.
De provincie West-Vlaanderen was in 2011-’12 de eerste Vlaamse provincie die de
groepsaankoop groene stroom en gas ook gratis voor ondernemingen met een beperkt
verbruik organiseerde. Bij de groepsaankoop 2016-’17 stapten 2.376 ondernemingen met
een beperkt verbruik (tot 25.000 kWh per jaar voor elektriciteit en tot 50.000 kWh per jaar
voor gas) over en realiseerden aldus een individuele besparing van 449 euro (voor contract
gas en elektriciteit).
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Ook bedrijven met een hoger verbruik (vanaf 25.000 kWh voor elektriciteit en 50.000 kWh
voor gas) konden gedurende een aantal jaar deelnemen aan een groepsaankoop voor
groene stroom en gas. Daarvoor konden ze terecht bij de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij.

10.6.3. Klimaatbeleid
Het Provinciaal Klimaatbeleid, dat transversaal, dus over alle diensten heen, wordt
uitgerold, loopt op twee benen. Enerzijds is er het interne luik, waarbij de provincie er
zich toe verbindt om tegen 2030 een CO2-neutrale organisatie te worden. Anderzijds ziet
het provinciebestuur zichzelf ook als katalysator voor het grondgebied, waarvoor de twee
doelstellingen klimaatneutrale en klimaatbestendige provincie werden vooropgesteld. De
doelstellingen werden eind 2015 goedgekeurd door de provincieraad.
Beide pijlers van het provinciaal klimaatbeleid staan niet los van elkaar. Via acties in
gebouwenpatrimonium en wagenpark, door opwekking van hernieuwbare energie en
door aandacht te besteden aan de klimaatimpact van haar aankopen wil de provincie haar
CO2-uitstoot tegen 2030 volledig tot nul herleiden of neutraliseren. ‘We gaan voor nul’ is
de slogan die hieraan verbonden werd bij de opstart van de interne campagne in mei 2017.
Wat toch nog boven de nul uitkomt moet gecompenseerd worden door bij te dragen aan
CO2-reducerende projecten gespreid over het grondgebied. Onder andere met middelen
uit de Groenestroom-campagne wordt een klimaatfonds gespijsd waarmee projecten van
of met betrokkenheid van gemeenten substantieel worden gecofinancierd.
Hiermee geeft de provincie tevens invulling aan haar rol als territoriaal coördinator voor
het Covenant of Mayors. Dit convenant dat intussen reeds vrijwillig werd onderschreven
door 48 van de 64 West-Vlaamse gemeenten, wordt o.a. door de provincie begeleid. De
provincie probeert hierbij te stimuleren en te inspireren. Om de slagkracht te vergroten
werd hieromtrent een associatie aangegaan met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden WVI en Leiedal en met de distributienetbeheerders Eandis en Infrax.
Een bijzondere uitdaging waarrond de provincie in Europees verband verder wenst te
experimenteren is het opzetten van allerlei financieringsmechanismen voor de lokale
klimaatactieplannen.
Tot slot dient nog opgemerkt dat ook de betrachting om een klimaatbestendige provincie
te worden sector- en dus dienstoverschrijdend zal moeten aangepakt worden: via het
integraal waterbeheer (gecontroleerde overstromingsgebieden), groenaanleg, ruimtelijke
planning, enz. wordt hier nu al puntsgewijze invulling aan gegeven. De opmaak van een
klimaatadaptatieplan zal dit verder structureren.
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Ruimtelijke ordening in de provincie:
over plannen en vergunningen
11.1. Inleiding
Met een nieuw decreet op de ruimtelijke ordening, in 1999, kreeg de provincie nieuwe
bevoegdheden. Naast het behandelen van bouw- en verkavelingsvergunningen in beroep,
kan de provincie een eigen provinciaal ruimtelijk beleidsplan opmaken met name een
provinciaal ruimtelijk structuurplan. Dit ruimtelijk structuurplan kan uitgevoerd worden
via bestemmingsplannen of ruimtelijke uitvoeringsplannen. Dit betekent dat de provincie
zowel een rol speelt in de ruimtelijke planning als in het vergunningenbeleid. In het budget
is ruimtelijke ordening geen item gelet op de weinig benodigde financiële middelen, maar
beleidsmatig zorgde het soms wel voor pittige debatten in de provincieraad.

11.2. Het wettelijk kader en de toenemende rol
van de provincieraad
11.2.1. Voorgeschiedenis
De ruimtelijke ordening werd lange tijd bepaald door de gewestplannen. Eén gewestplan
omvatte één of meer arrondissementen. De goedkeuring van deze gewestplannen
gebeurde tot eind de jaren 1970 via Koninklijke Besluiten. Dit was gebaseerd op de
wet van 29 maart 1962, houdende de organisatie van de stedenbouw en de ruimtelijke
ordening. Gewestplannen hebben aan iedere m² in België een bestemming gegeven:
van woonzone tot industriezone, van landbouwzone tot groengebied. Per zone werd
algemeen omschreven wat de mogelijkheden waren.
Gemeenten kregen de bevoegdheden om deze zones verder te detailleren en in te
richten. Dit gebeurde via de Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA). Dit kon ook voor de
hele gemeente via een Algemeen Plan van Aanleg (APA) maar daar werd weinig gebruik
van gemaakt.
Gewestplannen werden in de loop der jaren gewijzigd. Met de staatshervorming in 1980
werd dit een Vlaamse bevoegdheid. Bij een wijziging van gewestplannen werd ook een
openbaar onderzoek georganiseerd. De adviezen van de betrokken gemeenteraden en
de bezwaren van burgers werden besproken in een Regionale Commissie van Advies
voor de ruimtelijke ordening en stedenbouw in West-Vlaanderen. Deze Commissie
was bevoegd voor heel de provincie. Het secretariaat werd door provinciaal personeel
georganiseerd. De Regionale Commissie van Advies bestond uit deskundigen, vertegenwoordigers van gemeentebesturen, Vlaamse parlementsleden, de deputatie,
maatschappelijke geledingen, en dit onder voorzitterschap van de Gouverneur. Bij de
opmaak of wijziging van de Bijzondere Plannen van Aanleg door een gemeente, dienden
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eveneens de adviezen en bezwaren door een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening te worden behandeld. Dit was echter geen verplichting. Bij ontstentenis van
dergelijke commissie, diende de Regionale Commissie van Advies deze rol te vervullen.
Dit was het geval voor de meeste gemeenten.
Het was de Vlaamse regering die de wijzigingen aan gewestplannen goedkeurde, en
de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening die instond voor de goedkeuring van de
gemeentelijke Bijzondere Plannen van Aanleg. De deputatie had hierbij een adviserende
rol, zowel bij de gewestplannen als bij de gemeentelijke Bijzondere Plannen van Aanleg.
Vergunningen werden afgeleverd door Colleges van Burgemeester en Schepenen van
gemeenten op basis van de gewestplannen en Bijzondere Plannen van Aanleg. Hierbij
moest een advies gevraagd worden aan de gemachtigde ambtenaar van het Vlaams
Gewest. Indien dit negatief was, dan was dit bindend voor het College. Enkel de
betrokken aanvrager kon beroep aantekenen tegen de beslissing van het College van
Burgemeester en Schepenen bij de deputatie. De deputatie besliste om al dan niet een
vergunning af te leveren. Zowel voor de Colleges van Burgemeester en Schepenen als
voor de aanvrager was er nog een beroepsmogelijkheid bij de minister van Ruimtelijke
Ordening.

11.2.2. Een nieuw decreet op de ruimtelijke ordening in 1999
De voorbereidingen en de procedure om een gewestplan te wijzigen waren omslachtig.
Ook de keuze om bestemmingen te wijzigen was veeleer ingegeven door politieke
besluitvorming dan door een ruimtelijk beleid. Omdat het niet evident was om
gewestplannen te wijzigen, kregen de gemeenten de gelegenheid om met de opmaak van
gemeentelijke plannen af te wijken van de zones van het gewestplan (bijvoorbeeld een
BPA met nieuwe woonzone in een landbouwzone op het gewestplan).
De Vlaamse regering voelde de noodzaak aan om te werken aan een ruimtelijke visie,
die een ruimtelijk kader moest aanbieden waarbinnen de gewestplanwijzigingen en
de afwijkende Bijzondere Plannen van Aanleg moesten kaderen. In 1991 werd dan ook
beslist om over de grote ruimtelijke structuren in Vlaanderen een ruimtelijk beleid uit te
stippelen. Deze visie werd neergeschreven in een Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Dit
structuurplan werd door de Vlaamse regering goedgekeurd op 23 september 1997 en de
bindende bepalingen door het Vlaams parlement op 17 december 1997.
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werden opdrachten zoals bijvoorbeeld het
ruimtelijk beleid voor nieuwe woonzones en lokale bedrijventerrein in het buitengebied
doorgegeven aan provincies en de verdere uitwerking aan gemeentebesturen. Deze
uitwerking diende te gebeuren in een provinciaal ruimtelijk structuurplan en gemeentelijke
structuurplannen.
Het opmaken van structuurplannen op drie beleidsniveaus werd, met bijhorende decretale
procedures, verankerd in een nieuw decreet op de ruimtelijke ordening in 1999. Ieder
beleidsniveau, en dus ook de provincie, moet haar structuurplannen kunnen omzetten
in bestemmingswijzigingen via ruimtelijke uitvoeringsplannen. Een nieuwe bevoegdheid
voor de provincie was geboren en sindsdien speelt de provincieraad een cruciale rol in de
besluitvorming.
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Ook voor het vergunningenbeleid werden nieuwe zaken ingevoerd. De belangrijkste zaken
zijn dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om mits een aantal voorwaarden, zelfstandig
vergunningen af te leveren. De beroepsmogelijkheid naar de deputatie werd behouden.
In het kader van nieuwe procedures dienden via de provincieraad ook provinciaal
stedenbouwkundige ambtenaren, die een rol spelen in het behandelen van de beroepen,
aangesteld te worden.

Wat is een ruimtelijk structuurplan?
Een structuurplan is een beleidsdocument waarin de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen
van een gebied (Vlaanderen, provincie, gemeente) worden aangegeven. Het beleidsdocument
bestaat uit een informatief, richtinggevend deel en bindende bepalingen.
Het informatief deel omvat de bestaande toestand, het gevoerde ruimtelijk beleid, de prognoses
en verwachtingen op diverse vlakken (wonen, bedrijvigheid, natuur, landbouw, toerisme en
recreatie). Het richtinggevend deel bestaat uit de gewenste ruimtelijke structuur van het gebied
(Vlaanderen, provincie, gemeente). In dit deel worden ook de acties aangegeven, op welke wijze
de gewenste ruimtelijke structuur kan bereikt worden, waaronder welke bestemmingswijzigingen
er moeten gebeuren. De bestemmingswijzigingen gebeuren via ruimtelijke uitvoeringsplannen.
De bindende bepalingen omvatten ruimtelijke ontwikkelingen vanuit het richtinggevend deel
waar het beleid aangeeft hier niet te zullen van afwijken en/of acties waarbij het beleid aangeeft
deze zeker uit te voeren.
Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan richt zich naar het provinciaal ruimtelijk structuurplan,
dat zich op zijn beurt richt naar het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. In principe wordt een
ruimtelijk structuurplan herzien om de vijf jaar.
Het ruimtelijke structuurplan vormt geen basis om vergunningen af te leveren of te weigeren.

11.2.3. Een vernieuwend decreet in 2009
In het decreet van 1999 waren er diverse overgangsmaatregelen opgenomen die de
overgang van gewestplan en Bijzondere Plannen van Aanleg naar het systeem van
structuurplan en ruimtelijke uitvoeringsplannen moesten regelen. Met het nieuwe decreet
in 2009 werden de overgangsmaatregelen ingeperkt. Sindsdien behoren gewestplanwijzigingen en het opmaken of wijzigen van Bijzondere Plannen van Aanleg tot het verleden.
Inhoudelijk blijven de zones op het gewestplan en de BPA bestaan tot ze vervangen
worden door een ruimtelijk uitvoeringsplan, hetzij door het Vlaams Gewest, hetzij door de
provincie, hetzij door de gemeente.
In het vergunningenbeleid werd de beroepsmogelijkheid naar de deputatie verruimd: niet
enkel de betrokken aanvrager kan in beroep gaan bij de deputatie, ook derden kunnen een
afgeleverde vergunning in beroep bij de deputatie aanvechten.
De beroepsmogelijkheid naar de minister voor de ruimtelijke ordening werd vervangen
door een beroepsmogelijkheid bij een nieuwe Raad voor Vergunningenbetwisting.
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11.3. Het vergunningenbeleid
De provincie heeft steeds een rol gespeeld in het vergunningenbeleid. Door nieuwe
decreten is deze rol gecontinueerd. Het aantal dossiers is ook gestegen. Vóór het decreet
van 1999 waren er gemiddeld 320 dossiers per jaar; na dit decreet steeg het gemiddelde
tot 425.
Sinds de inwerkingtreding van het vernieuwd decreet in 2009 is het aantal beroepen
verder gestegen tot gemiddeld 600 dossiers. Deze opmerkelijke stijging is voornamelijk te
verklaren door de beroepstrap voor derden-belanghebbende. Voor het decreet van 2009
dienden derden-belanghebbende onmiddellijk naar de Raad van State te trekken om een
verleende vergunning van het College van Burgemeester en Schepenen aan te vechten.
Nu kunnen ze beroep aantekenen bij de deputatie.
De rol van de provincieraad beperkt zich tot het ter beschikking stellen van personeel voor
de uitvoering van de provinciale taken. Inhoudelijk is het de deputatie die deze rol invult.
Naar aanleiding van het nieuwe decreet in 1999 was één van de belangrijkste taken voor
de provincieraad het aanstellen van provinciaal stedenbouwkundige ambtenaren. In 2000
werden de eerste twee provinciale stedenbouwkundige ambtenaren benoemd, vanaf 2012
waren ze met vier.

11.4. Het provinciaal ruimtelijk structuurplan
11.4.1. Voorgeschiedenis
Het provinciebestuur van West-Vlaanderen heeft niet gewacht op een nieuw decreet in
1999 om reeds aan structuurplanning te werken. In 1991 heeft de provincie de opdracht
gegeven aan het West-Vlaams economisch Studiebureau voor de opmaak van drie
structuurplannen: Kustzone (Veurne, Oostende, Brugge-Torhout), Zone zuidoost
(Roeselare-Kortrijk-Tielt) en Zone zuidwest (Ieper-Diksmuide, Poperinge). Hierbij werd
een beroep gedaan op het Bureau voor Communicatie CIBE voor de communicatie naar
gemeentebesturen en maatschappelijke organisaties en de burger. De kustzone werd
prioritair uitgewerkt en had eerder een resultaat van een nieuw bestemmingsplan dan een
structuurplan. Dit gold ook voor de Zone zuidoost. De Zone zuidwest benaderde al meer
de methodiek van de structuurplannen.
De provincieraad zorgde voor de budgetten. Ook de resultaten van het studiewerk en de
communicatie werden meermaals besproken in de commissie van de provincieraad.

11.4.2. Het eerste provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS)
In de zitting van 27 november 1997 heeft de provincieraad beslist om een provinciaal
ruimtelijk structuurplan (PRS) op te maken. De provincieraad had al eerder personeel ter
beschikking gesteld voor de oprichting voor een provinciale planologische dienst (PPD)
op 1 oktober 1997 om dit ruimtelijk structuurplan op te maken. Ook via het budget werden
financiële middelen voorzien voor bijkomend onderzoek.
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De PPD zorgde voor een inhoudelijke opbouw van het structuurplan met bijhorende
communicatie. Er werd gewerkt met tussentijdse documenten die telkens werden
besproken met gemeentebesturen, deskundigen, maatschappelijke actoren (Natuurpunt,
ABS, boerenbond, VOKA, Unizo). Bij ieder tussentijds document werd dit ook inhoudelijk
besproken met de bevoegde commissie van de raad en zelfs in de verenigde commissies.
Met de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen was het ook duidelijk
geworden binnen welke Vlaamse beleidsvisie diende gewerkt te worden. De Vlaamse
ruimtelijke visie is open en stedelijk. Hiermee werd een beleid vooropgesteld om de
grootste behoefte aan wonen en bedrijvigheid te voorzien in de steden. De open ruimte
moest versterkt en ontsnipperd worden en er diende gestreefd te worden naar grote
aaneengesloten agrarische gebieden en natuurgebieden. Het PRS diende de Vlaamse
beleidsvisie verder te verfijnen en bepaalde delen verder uit te werken.
Zo moest het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan een ruimtelijk kader bieden voor
het buitengebied met een kernenselectie. In het PRS worden dorpen buiten stedelijke
gebieden aangeduid. Deze selectie betekent dat bij deze dorpen bijkomende woonzones
kunnen voorzien worden. Sommige dorpen worden in een andere categorie geplaatst
waarbij ook nog een lokaal bedrijventerrein kan ingeplant worden van ca. 5 ha. De
precieze lokaties worden aangegeven in gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.
Daarnaast diende er een verdeling van het aantal woongelegenheden te gebeuren. Het
RSV bepaalde de grootte-orde van een aantal woongelegenheden tot 2007. Het was de
taak van de provincie om dit te verdelen onder de gemeenten. Gemeenten moesten dit
confronteren met hun woonaanbod (vrijliggende bouwpercelen) en nagaan of er nood
was aan bijkomende woonzones. Deze oefening gebeurde dus ook in een gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan.
Bij deze verdeling stelde RSV dat 67% van de nieuwe woongelegenheden moesten
voorzien worden in de stedelijke gebieden en 33% in het buitengebied.
Dit item zorgde voor heel wat discussie binnen de provincieraad: het aantal geselecteerde
dorpen was te klein, ook de taakstelling voor wonen en bedrijvigheid vanuit Vlaanderen
was te klein en de verdeelsleutel 67% in stedelijke gebieden en 33% buitengebied was
te streng. Aangezien het PRS-WV moest kaderen binnen het RSV werd ook door de
provincieraad een onderhandelingsnota opgesteld met een voorstel om een aantal
ruimtelijke bepalingen uit het RSV aan te passen.
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan werd voorlopig vastgesteld in juni 2000. Zoals
het decreet voorstelde, ging het PRS in openbaar onderzoek waar gemeenteraden
advies konden geven en burgers een bezwaar. Het was de regionale Commissie voor
Advies die deze adviezen en bezwaren behandelde. De commissie adviseerde aan de
provincieraad welke delen best zouden worden aangepast.
De definitieve vaststelling van het PRS in juni 2001 ging niet vanzelf. De sleutelverdeling
van 67%-33% en de lage taakstelling voor bijkomende zones voor bedrijvigheid bleven
moeilijke items voor de provincieraad. In het PRS werden dan ook scenario’s opgenomen
die in strijd waren met het RSV.
De stemming bij de definitieve vaststelling van het PRS liep dan ook niet vlot want
verschillende provincieraadsleden vanuit de CD&V, behorende tot de meerderheid, waren
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reeds vertrokken naar andere vergaderingen. De oppositie had dit gezien en stapte
op, waardoor de voorzitter van de raad de zitting moest schorsen bij gebrek aan een
meerderheid. In allerijl werden twee provincieraadsleden van de CD&V teruggehaald
zodat de stemming en de definitieve vaststelling dan toch kon plaatsvinden.
De toenmalige minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen wilde het PRSWest-Vlaanderen niet goedkeuren omwille van de tegenstrijdigheden met het RSV. Ook
een gedeeltelijke goedkeuring was geen optie. De deputatie heeft toen voorgesteld aan
de provincieraad om het PRS-WV in te trekken, aan te passen conform het RSV, en
opnieuw definitief vast te stellen. In de zitting van 29 november 2001 gebeurde dit met
een overgrote meerderheid. Enkel het Vlaams Belang en één CD&V meerderheidslid
stemden tegen. De provincieraad was er zich van bewust dat een goedgekeurd PRS van
belang was. Een goedgekeurd PRS was een voorwaarde om nieuwe bevoegdheden op
het vlak van ruimtelijke planning als provincie te kunnen verkrijgen.
Op 6 maart 2002 keurde de minister van Ruimtelijke Ordening het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan West-Vlaanderen goed.
Met de goedkeuring van het eerste provinciaal ruimtelijk structuurplan kreeg de
provincie nieuwe bevoegdheden. Zo kreeg de provincie de mogelijkheid om eigen
bestemmingsplannen te maken, de zogenaamde provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP).
Daarnaast werden de gemeentelijke structuurplannen niet langer door de minister
van Ruimtelijke Ordening goedgekeurd maar door de deputatie. Ook de gemeentelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen werden voortaan door de deputatie goedgekeurd. Door
een recente decreetwijziging in 2015, kan de deputatie enkel gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen al dan niet schorsen. Bij schorsing dient de gemeenteraad binnen
de 60 dagen de plannen aan te passen en terug voor te leggen aan de deputatie.
De invloed van de provincieraad van West-Vlaanderen bij het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
Het decreet schrijft voor dat een provincieraad een verzoek kan richten naar de Vlaamse
Regering om het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen te wijzigen.
De provincieraad van West-Vlaanderen heeft een verzoek gericht om het volgende
te wijzigen:
- de sleutel waarbij de behoefte aan nieuwe woongelegenheden moet verdeeld worden
met 67% in stedelijke gebieden en 33% in buitengebied te wijzigen of op een andere
gebiedsomschrijving moet toegepast worden;
- de bestaande bedrijven in agrarisch gebied, die een bestemming bedrijvigheid krijgen, niet
mee te tellen in de behoeftes van bedrijvigheid;
- een voorstel tot mogelijk tracé voor de nieuwe bypass van de weg N8 Ieper-Veurne.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een wijziging van het RSV met de aanpassing van de eerste twee
punten. Het voorstel over de N8 is eerder een uitwerking van RSV en was een mogelijkheid
binnen het reeds gestelde principe in het RSV om te zoeken naar een bypass rond de dorpen
gelegen op de N8.
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11.4.3. De oprichting van een Provinciale Commissie Ruimtelijke
Ordening (PROCORO)
Met een goedgekeurd PRS verdween de Regionale Commissie van Advies. In de plaats
werd er een Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening (PROCORO) opgericht. De
eerste commissie werd geïnstalleerd op 12 juni 2002.
De PROCORO telt 23 effectieve leden en 22 plaatsvervangers. De PROCORO wordt
benoemd voor zes jaar door de provincieraad. Het is de minister van Ruimtelijke Ordening
die uiteindelijk de beslissing van de provincieraad goedkeurt.
De voorzitter dient een deskundige te zijn in ruimtelijke ordening. Daarnaast zijn er
nog twee zetelende leden vanuit de deskundige wereld en vanuit organisaties die als
enige doelstelling hebben om te komen tot een duurzame ruimtelijke ontwikkeling.
Verder bestaat de PROCORO uit negen leden vanuit maatschappelijke actoren (natuur,
landbouw, bedrijfswereld, vakbonden) en 11 leden van de provinciale administratie vanuit
uiteenlopende disciplines (zoals natuur en milieu, toerisme, mobiliteit, erfgoed, wonen,
vergunningenbeleid, economie, landbouw, cultuur).
Iedere fractie van de provincieraad kan een waarnemer afvaardigen naar de PROCORO.
Deze waarnemende leden mogen toelichtingen en besprekingen van dossiers bijwonen
alsook informatieve vragen stellen. Bij de beraadslaging en stemming mogen zij niet
aanwezig zijn.
De belangrijkste rol van de PROCORO is haar adviserende taak bij het PRS en de provinciale
ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP). De PROCORO bundelt en coördineert de adviezen
van gemeenteraden en de Vlaamse administraties en bezwaren van organisaties en
particulieren. Zij adviseert dit ten aanzien van de provincieraad. Daarnaast adviseert de
PROCORO de deputatie in het kader van het openbaar onderzoek van gemeentelijke
ruimtelijke structuurplannen.
De PROCORO is een autonome commissie. Dit betekent dat ze beschikt over een eigen
budget, aangereikt door de provincieraad. Zij kan ook zelf beslissen om bepaalde dossiers
te behandelen.

11.4.4. Een eerste herziening van het PRS
De provincieraad van West-Vlaanderen heeft in zitting van 23 september 2010 beslist
om het provinciaal ruimtelijk structuurplan in herziening te stellen. Aanleiding was de
herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen alsook het feit dat door nieuwe
sectorale wetgeving zoals het decreet op het grond- en pandenbeleid bepalingen in het
PRS dienden aangepast te worden. Door het feit dat 56 van de 64 gemeentebesturen een
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan hadden, kon de provincieraad ook aangeven welke
elementen vanuit het PRS aan een nieuw overleg toe waren. Eén van de meest in het
oog springende discussies was het al dan niet selecteren van bijkomende dorpen in het
buitengebied waardoor gemeenten meer keuzes kregen om de mogelijkheid van nieuwe
woonzones te spreiden over hun dorpen.
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De herziening van het PRS werd meermaals in de voorbereiding besproken in de
verenigde commissie van de provincieraad. De voorlopige vaststelling gebeurde door de
provincieraad in zitting van 28 juni 2012.
De herziening van het PRS wordt het addendum genoemd. Het gaat dus veeleer om
een aanvulling. Enkel deze nieuwe elementen waren het voorwerp van een openbaar
onderzoek, dat liep van 17 oktober 2012 tot en met 14 januari 2013.
Ook in deze herziening wordt aangegeven om in de toekomst meer tot een dynamischer,
strategischer en actiegerichter beleidsplan te komen. Het dynamische wordt voorgesteld
om de taakstellingen voor wonen en bedrijvigheid om de vijf jaar te evalueren met een
nieuwe provinciale behoeftestudie en de taakstellingen aan de gemeenten hierop bij te
sturen. De aangegeven voorwaarden binnen het RSV (zoals 67% wonen in stedelijke
gebieden en 33% buitengebied) blijven gerespecteerd.
Het Provinciaal Structuurplan omvat deelruimtes. Deze deelruimtes zijn gemeenten
waar dezelfde gemeenschappelijke ruimtelijke problematieken of ruimtelijke verschijningsvormen voorkomen zoals bijvoorbeeld de kust, de Leievallei, de middenruimte
Roeselare-Tielt. De invulling van deze deelruimtes is op heden een optelsom van de
verschillende wenselijkheden vanuit de diverse sectoren. Het is de bedoeling om voor
deze deelruimtes strategische ruimtelijke krijtlijnen uit te werken en actiegerichter in te
vullen.
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11.5. Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (PRUPS)
11.5.1. De provincieraad als beslisser
De provincieraad speelt een cruciale rol bij het vaststellen van provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen (PRUP). De provincieraad stelt provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voorlopig vast. Nadien volgt een openbaar onderzoek van 90 dagen. De PROCORO
bundelt en coördineert de binnengekomen adviezen van gemeenteraden en bezwaren van
organisaties en particulieren. Zij adviseert hierin de provincieraad. De provincieraad stelt
dan het PRUP definitief vast. Belangrijk om te vermelden is dat de provincieraad enkel
nog wijzigingen kan aanbrengen binnen de contouren van het voorlopig vastgesteld plan
en dit enkel op basis van binnengekomen adviezen en bezwaren en/of het advies van de
PROCORO.

Suikerfabrieksite te Veurne (2013) © Wolf & Wolf

_
242

Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

Sedert de goedkeuring van het PRS heeft de provincieraad reeds 121 PRUP’s behandeld.
Deze PRUP’s waren van diverse aard: van het bestendigen en laten uitbreiden van rioolwaterzuiveringsinstallaties tot regionale bedrijven, van afbakeningslijnen voor kleinstedelijke
gebieden met deelplannen voor onder andere regionale bedrijventerreinen en groene
gebieden tot strategische gebieden met een complexe ruimtelijke problematiek.
Deze uitvoeringsplannen zorgden soms voor uitgebreide discussies in de raad. Zo was er
heel wat discussie over het al dan niet opnemen van surfclubs als Surfcity te Zeebrugge en
Surfers Paradise in Knokke-Heist bij de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen strand
en dijk. Ook het omzetten van de bestemming recreatiegebied naar bosgebied in het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor weekendverblijven Nonnebossen te Zonnebeke,
waardoor eigenaars geen weekendverblijven meer kunnen bouwen, zorgde voor heel wat
heibel. Daarnaast waren er de uitgebreide discussies over de uitvoeringsplannen voor
de Ring van Diksmuide en het voorzien van een regionaal bedrijventerrein Blauwpoort te
Waregem omwille van het negatief advies van de PROCORO over deze plannen.

Masterplan voor de suikerfabrieksite te Veurne
Bij het gebied van de suikerfabrieksite (45 ha groot) werd eerst een heel participatietraject
doorlopen waarbij adviesraden, verenigingen en burgers suggesties konden doen voor de
verdere invulling van het gebied. Op basis hiervan werden de grote ruimtelijke krachtlijnen
vastgelegd. Dit vormde dan de basis om ontwerpmatig onderzoek te verrichten en te komen
tot een inrichtingsschets voor het gebied of masterplan. Ook hierover werd de bevolking
geraadpleegd. De belangrijkste ruimtelijke elementen van het masterplan werden dan vastgelegd
in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringplan.

11.5.2. De wakkere burger en de provincieraad
Met het provinciedecreet van 2005 kregen de burgers de mogelijkheid om ook de
commissies van de provincieraad bij te wonen. Ook kregen burgers de mogelijkheid om
gehoord te worden door de raad. Ruimtelijke planning kreeg in beide gevallen de primeur.
Het actiecomité de Koekuit in Menen verzette zich tegen de komst van een regionaal
bedrijventerrein Menen-West. Dit regionaal bedrijventerrein zit vervat in een deelplan van
het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied
Menen. Het actiecomité werd gehoord in een speciale zitting van de AZF-commissie. En
twee inwoners van een weekendverblijf uit de Nonnenbossen (Zonnebeke) kwamen de
discussie in de 2e commissie van de provincieraad bijwonen.

11.6. Personeel en budget
De provincieraad stelt personeel en financiële middelen ter beschikking van de administratie.
Hierover is er tot op heden geen discussie geweest binnen de raad. Beleidsmatig was
er wel discussie waardoor het als een prioritaire doelstelling werd gekozen door de raad
(zitting van 26 mei 2011) in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus.
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Wanneer er bij een bestemmingswijziging een meerwaarde wordt gecreëerd, dan dient er
een vorm van belasting te worden betaald, ook wel planbaten genaamd. Deze planbaten
worden door Vlaanderen geïnd. Voor een bestemmingswijziging in functie van bedrijvigheid
wordt dit doorgestort naar het betrokken niveau die het plan heeft opgemaakt. Zo heeft
de provincie reeds een aantal miljoenen euro’s ontvangen voor de bestemmingswijziging
van agrarisch gebied naar regionaal bedrijventerrein in de kleinstedelijke gebieden en de
specifieke economische knooppunten.

11.7. De gevolgen van de interne staatshervorming
De Vlaamse regering wenste de taken tussen de drie beleidsniveaus te herstructureren.
De grondgebonden materies zoals ruimtelijke ordening worden blijvend gezien als een
taak van de provincies. Niettemin zijn er een aantal voorstellen, die maken dat de taak voor
de provincies op het vlak van ruimtelijke ordening vermoedelijk bijgestuurd zal worden.
De bevoegdheden voor de opmaak van provinciale ruimtelijke structuurplannen en
ruimtelijke uitvoeringsplannen blijft. De Vlaamse regering is echter een andere weg
ingeslagen en voorziet geen wijzigingen meer van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.
Een nieuwe ruimtelijke visie is in opmaak: het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. De grote
krachtlijnen werden in een groenboek en later in een witboek voorgesteld: ‘Vlaanderen in
2050: mensenmaat in een metropool?’. Er is alvast een trend bezig op het Vlaams niveau om
subsidiariteit centraal te stellen: ieder beleidsniveau regelt de dingen waarvan gemeend
wordt dat de problematiek of de visievorming best op dat niveau geregeld wordt. Er is
dan ook een nieuw decreet in de maak, waarbij een beleidsplan zal kunnen opgemaakt
worden op provinciaal, intergemeentelijk of gemeentelijk niveau. Dit zou enerzijds kunnen
betekenen dat de provincie nog meer zelf een invulling zou kunnen geven aan haar
ruimtelijk beleid, anderzijds kan dit ertoe leiden dat de deputatie geen goedkeuring meer
moet verlenen aan gemeentelijke plannen.

11.8. Milieuvergunningen – Omgevingsvergunningen
Tot begin 2017 was de situatie inzake het vergunningenbeleid als volgt: enerzijds bleef de
deputatie bevoegd voor bouw- en verkavelingsberoepen, anderzijds waren milieuvergunningen en bouwvergunningen aan elkaar gekoppeld. Deze vergunningen werden soms op
verschillende beleidsniveaus beslist. Zo besliste de deputatie over de milieuvergunning
klasse 1 bedrijven (bv. groentenverwerkende industrie), terwijl de gemeente besliste over
de stedenbouwkundige vergunning. De Vlaamse overheid wenste dit te verankeren in één
vergunning: de omgevingsvergunning, waarover één overheidsniveau beslist.
Op 25 april 2014 keurde het Vlaams parlement dan het decreet betreffende de omgevingsvergunning goed. Concreet vallen sindsdien alle vergunningsdossiers die behoren tot de
bevoegdheid van Vlaanderen en de provincies onder het stelsel van de omgevingsvergunning. Dit is ook het geval voor de vergunningsdossiers bij die (enkele) gemeenten die
ervoor geopteerd hebben om meteen in te stappen in dit nieuwe stelsel. Bij de andere
gemeenten vallen vergunningsdossiers nog steeds onder het stelsel van respectievelijk de
stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.
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De huidige situatie impliceert dat de deputatie thans de volle bevoegdheid heeft (milieu én
stedenbouw) over de inrichtingen en activiteiten waarvoor zij in eerste aanleg de vergunningverlenende overheid is. Om dit mogelijk te maken dienden een aantal principiële
beslissingen genomen te worden door de deputatie (waaronder de samenstelling van de
nieuwe Provinciale Omgevingsvergunningscommissie) en de provincieraad (bepaling van
de vereiste dossiervergoeding).
Daarnaast blijft de deputatie zich ook nog buigen over een aantal beroepen tegen
gemeentelijke beslissingen inzake bouw-, verkavelings- en milieuvergunningsaanvragen.
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Van wegbeheerder naar
mobiliteitsmanager
12.1. Inleiding
Van bij haar ontstaan heeft het provinciebestuur een belangrijke rol gespeeld bij de
uitbouw van het wegennet. Lang voor de Belgische staat op het einde van de 19de
eeuw begon met de uitbouw van het nationale wegennet, is de provincie opgetreden als
pionier van de moderne wegen in West-Vlaanderen. Meer dan 150 jaar was de provincie
wegenbouwer en wegbeheerder. Aan die rol komt in de periode 1995–2017 een eind.
Het is een tijd van onzekerheid, een periode van transitie.

12.2. Het einde van de provinciewegen
Op het einde van de jaren 1990 beheerde de provincie West-Vlaanderen 185 km
wegen. Meestal ging het om bovenlokale verbindingswegen zoals de N32 Brugge-Roeselare-Menen. Soms waren het ook meer lokale wegen zoals de provincieweg III
Jabbeke-Den Os. Het gewest had in de provincie 1.560 km wegen onder haar hoede,
de overige wegen vielen onder de bevoegdheid van de gemeenten. De constructie en
de staat van onderhoud van de provinciewegen hadden een goede naam. De provincie
beheerde haar wegenpatrimonium met moderne methodes, maar was als relatief kleine
organisatie in staat om ook kort op de bal te spelen, tot tevredenheid van de gemeenten
en de omwonenden. De provincieraad voorzag dan ook altijd voldoende middelen voor
investeringen en onderhoud.
Dit neemt niet weg dat er weinig logica meer zat in de taakverdeling van het wegbeheer
die in grote mate historisch gegroeid was. Een meer rationele taakverdeling drong zich
op, waarbij de hogere overheden de grotere verbindingswegen zouden beheren en de
gemeenten de verantwoordelijkheid opnamen voor de wegen en straten van lokaal
verkeer. Deze discussie werd meegenomen in het algemene debat rond de kerntaken
van de diverse overheden dat zich afspeelde in de periode 2001-2003. De optie om de
provincie, naast de planningsbevoegdheid over de secundaire wegen die haar toebedeeld
was middels het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, ook het beheer van de secundaire
wegen te laten opnemen, werd na enig overleg niet weerhouden. Dit impliceerde meteen
een keuze om in de toekomst het wegbeheer te concentreren bij nog slechts twee
wegbeheerders: het gewest voor de bovenlokale (hoofdwegen, primaire en secundaire
wegen) en de gemeenten voor de lokale wegen.
Deze principebeslissing was een van de weinige concrete resultaten van het kerntakendebat,
maar het overhevelen van het beheer en het eigendom van 185 km West-Vlaamse
wegen naar het gewest en de gemeenten was organisatorisch en vooral financieel geen
evidentie. Veel extra middelen en personeel moest de gewestelijke administratie Wegen
en Verkeer in West-Vlaanderen niet verwachten voor de provinciewegen die zij erbij kreeg
_
248

Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

en ook de gemeenten zaten niet te wachten op de kosten voor soms tientallen kilometer
extra wegenis op hun grondgebied. Met tussenpozen sleepten de onderhandelingen over
de overdracht van de provinciewegen zich voort tussen 2003 en 2008. In deze periode
vonden ook wel discussies plaats in de provincieraad in hoeverre er nog verder moest
geïnvesteerd worden in een patrimonium dat binnenkort toch zou overgedragen worden.
Niettemin overtuigde de deputatie de raadsleden om geen louter financiële afweging te
maken, maar om te blijven investeren in het wegennet. En zo werd toch ook in het laatste
decennium van het provinciaal wegbeheer geïnvesteerd in structurele wegherinrichting.
Voorbeelden hiervan zijn de herinrichting van de N303 doortocht Zonnebeke (2004) en de
heraanleg van de N399 Meulebeke-Tielt (2006-2008). N.a.v. talloze weekendongevallen
werd voor de N369 tussen de E40 en Diksmuide door de mobiliteitscel een streefbeeld
opgemaakt. De provinciale technische dienst wegen versmalde daarop het wegprofiel en
paste verscheidene kruispunten aan (2008).
In 2008 werd dan toch een akkoord bereikt over de overdracht van de provinciewegen.
De bovenlokale provinciewegen, bijna 140 km, werden per 1 januari 2009 kosteloos
overgedragen aan de Vlaamse overheid terwijl de provincie hiervoor verder de leninglast
zou dragen. Een 50-tal km lokale provinciewegen werd in november 2009 overgedragen
aan de gemeenten over wiens grondgebied de weg liep. De gemeenten kregen hiervoor
een financieel ondersteuningspakket mee van de Vlaamse overheid en de provincie.
In sommige gevallen werd deze financiële ondersteuning vervangen door een laatste
heraanleg van het wegvak door de provincie zoals bijvoorbeeld de N313 doortocht
Hooglede (2010-2011).
De effectieve overdracht van de provinciewegen in 2008-2009 kwam dus niet als een
donderslag bij heldere hemel, maar toch plaatste de zo lang uitgestelde beslissing de
deputatie voor moeilijke vragen: wat te doen met de ongeveer 40 personeelsleden
van de provinciale technische dienst wegen? Wat te doen met jarenlang opgebouwde
know-how? Moest men die (schaarse) expertise afstoten, zich terugtrekken als realisator
van bouwwerken, het personeel ontslaan of overplaatsen? Of waren er andere opties?

12.3. Inspelen op nieuwe evoluties
Samen met de files groeide in de jaren 1980-1990 het inzicht dat verkeersoverlast niet
zozeer een kwestie was van wegcapaciteit, maar dat economische factoren, ruimtelijke
ordening en stadsinrichting bepalend waren voor het verplaatsingsgedrag. In de jaren
daarop werd bovendien duidelijk dat ook omwille van de milieuproblematiek de mobiliteit
moest beheerst worden. Met de introductie van het mobiliteitsconvenantenbeleid in
1996 gaf de Vlaamse overheid de aanzet voor een gestructureerd mobiliteitsbeleid. Het
mobiliteitsconvenant werd een samenwerkingsverband tussen het Vlaams gewest, de
provincie en de gemeenten om per gemeente een mobiliteitsplanning op te zetten. Een
jaar later werd het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen goedgekeurd, dat het wegennet
in functionele categorieën indeelde, elk met hun specifieke ontwikkelingsmogelijkheden.
Aan de provincies werd de selectie en de planningsbevoegdheid voor de secundaire
wegen toegewezen.
Op het einde van de jaren 1990 voorzag de deputatie dat de mobiliteitsproblematiek in de toekomst een belangrijk beleidsdomein zou worden, in het bijzonder voor
West-Vlaanderen, met zijn twee zeehavens, twee luchthavens, twee zware transnationale
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goederenstromen (E40 en E17) en belangrijke economische centra in het zuiden van de
provincie. Het beleidsdomein mobiliteit groeide snel, was toekomstgericht, vernieuwend
en van strategisch belang. Meer dan in andere streken zou de economische aantrekkingskracht en de welvaart in West-Vlaanderen afhankelijk zijn van een goed georganiseerde
mobiliteit in de provincie.
Ook de Vereniging van de Vlaamse Provincies was ervan overtuigd dat het provinciaal
beleidsniveau een belangrijke rol kon spelen bij de implementatie van een nieuw
mobiliteitsbeleid. Een transitie naar een duurzame mobiliteit in wetgeving gieten
is één zaak, de uitvoering op het terrein is een heel andere uitdaging. Voor bepaalde
beleidsaspecten die duidelijk bovenlokaal waren, maar toch moeilijk in te schatten waren
door de centrale administratie, vormde de provinciale organisatie een ideaal instrument:
een democratisch gelegitimeerd niveau dat boven de gemeenten stond, maar dat toch
dicht genoeg bij het werkterrein zat en dat bovendien klein en flexibel genoeg was om
beleid te kunnen voeren over de sectoren heen.
In de daaropvolgende discussies van het kerntakendebat (2002-2003) en de interne
staatshervorming (2010-2014) hebben de provincies er dan ook heel bewust voor gekozen
om als streekbesturen mee vorm te geven aan de moeilijke overschakeling van een 20ste
eeuwse traditionele automobiliteit gebaseerd op fossiele brandstof naar een nieuwe
mobiliteit voor de 21ste eeuw. Daarom werd ook in de provincie West-Vlaanderen in 1998
een mobiliteitscel opgericht die het nieuwe Vlaamse beleid moest opvolgen en tegelijk
vorm moest geven aan een eigen provinciaal mobiliteitsbeleid.

12.3.1. Provinciale uitvoering van het Vlaams beleid: het beleid
secundaire wegen
Bij de uitvoering van de decreten ruimtelijke planning kwam het vervolledigen van
de wegencategorisering naar voren als belangrijke taak voor de provincie. Met de
goedkeuring van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan werd in 2002 het netwerk
van secundaire wegen vastgelegd dat als bovenlokaal werd beschouwd. In uitvoering
van de planningsbevoegdheden voor secundaire wegen werden later door de provincie
verscheidene streefbeelden opgemaakt en werd ook een afwegingskader opgemaakt
dat de opportuniteit aftoetst voor de aanleg van secundaire omleidingswegen rond
dorpskernen. Dit instrument werd onder meer ingezet voor het evalueren van de mobiliteitsproblematiek in de doortocht Zonnebeke, waar de conclusie was dat een omleiding
weinig soelaas zou brengen (2004) en later voor de dorpskern van Anzegem, waaruit bleek
dat een omleiding van de N382 een oplossing zou kunnen bieden voor een combinatie
van lokale én streekgerelateerde problemen (2008).

12.3.2. Het eigen beleid van de provincieraad
Voor de uitbouw van het eigen mobiliteitsbeleid kreeg de provincie financiële
ondersteuning van de Vlaamse overheid om bijkomend personeel aan te trekken en
de nodige expertise te ontwikkelen. Daarbij streefden de provincies niet zozeer naar
de uitbouw van een brede bestuurslaag in het beleidsdomein mobiliteit, maar werd er
gemikt op een aantal aspecten waar de sterktes van een streekbestuur het best konden
ingezet worden.
_
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Fietspad ter hoogte van de Bovekerkestraat (Koekelare) na de heraanleg

12.3.2.1. Fietsbeleid
Het provinciebestuur had al een lange traditie van beleidsvoering voor recreatief fietsen
o.m. met de inrichting van de fietsroute Groene 62 en met de toeristische initiatieven
genomen door de Westvlaamse Vereniging voor vrije Tijd WVT. Bij de verdere
ontwikkeling van een eigen mobilteitsbeleid werd hierop verdergebouwd door ook het
functioneel fietsen te stimuleren als alternatief voor de auto bij de korte verplaatsingen
naar het werk, de school of de winkel.
Daartoe werd in eerste instantie gewerkt met sensibilisering naar verschillende
doelgroepen, ook en vooral wat fietsveiligheid betreft. De provincie staat dichter op het
terrein dan de centrale overheid, maar dat betekent ook dat bij een dodelijk fietsongeval
het slachtoffer, de familieleden, kennissen of medeleerlingen, de straten of kruispunten
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meestal bekend zijn bij de raadsleden en de ambtenaren, waardoor hun betrokkenheid
veel groter is. Zo werd in 2002 een ondersteuningsinitiatief opgezet voor fietspoolen
en werd een permanente preventiecampagne rond de problematiek van de dode hoek
opgezet, gericht op de basisscholen. Met de opmaak van schoolfietsroutekaarten
vanaf 2006 werden veilige fietsroutes aanbevolen aan leerlingen en hun ouders. En in
samenwerking met de diensten van de gouverneur en de nieuw opgerichte politiezones
werd jaarlijks een grote fietsveiligheidscampagne georganiseerd die in eerste instantie
focuste op fietsverlichting en later op veilig verkeersgedrag bij secundaire scholieren.
Veilig fietsen betekent ook veilige fietsinfrastructuur. Om zich te verzekeren van een
planmatige aanpak werd door de provincie in de periode 1999-2001 het bovenlokaal
fietsroutenetwerk uitgetekend, waarbij de diverse bevoegde overheden (Vlaams gewest,
provincie én gemeenten) zich engageerden om bij voorrang te investeren in deze routes.
Het bovenlokaal fietsroutenetwerk richt zich vooral op de fietsverbindingen tussen de
woonkernen en op het voorstadsvervoer en sluit aan op de lokale netwerken van de
gemeenten. Gezien ruim 60% van de bovenlokale routes ook op gemeentewegen lagen,
dreigde dit echter voor de lokale overheden een zware dobber te worden. De provincie
besloot om de gemeentelijke investeringen in het bovenlokaal fietsroutenetwerk te
ondersteunen. Vanaf 2002 werd hiervoor jaarlijks ca. 1 miljoen euro voorzien door de
provincieraad. Om een echt sturend beleid te kunnen voeren en om de gemeenten
administratieve procedures zoveel mogelijk te besparen opteerde de raad om niet
alleen 100% van de fietsinfrastructuur op zich te nemen, maar ook om zelf in staan voor
het ontwerp en de bouw ervan. Op die manier moest het gemeentebudget enkel nog
voorzien in middelen voor grondverwerving en eventueel bijkomende werken buiten het
fietspad. In 2003 werden in Beernem en in Ichtegem de eerste bovenlokale fietspaden,
aangelegd door de provincie, in gebruik genomen. De deputatie begreep algauw
dat minstens een verdubbeling van de inspanning noodzakelijk was, als men binnen
afzienbare tijd een kwalitatief fietsroutenetwerk wilde bekomen dat echt noodzakelijk
was om fietsverplaatsingen aantrekkelijk te maken. Er werd een lobbycampagne
gestart voor de inbreng van Vlaamse middelen in een gezamenlijk investeringsfonds
met de provincie voor de verdere uitbouw van fietsinfrastructuur. In 2006 werden die
inspanningen beloond met de opstart van het Fietsfonds: per project droeg de Vlaamse
overheid 40% van de middelen bij, de provincie 60%. Aldus werden door de provincie
tussen 2002 en 2017 53 projecten gerealiseerd, goed voor meer dan 90 km fietspaden
en diverse fietsbruggen en tunnels.

12.3.2.2. Woon-werkverkeer
Een toenemende bereikbaarheidsproblematiek van stadscentra en bedrijventerreinen
en de vaststelling dat een aanzienlijk deel van de woon-werkverplaatsingen per auto
minder dan 5 km bedroeg, deed de Vlaamse overheid besluiten om een specifiek
beleid uit te werken inzake woon-werkverkeer. Algemene oproepen om meer gebruik
te maken van het openbaar vervoer en de fiets brachten weinig zoden aan de dijk en
de provincie werd gevraagd om individuele bedrijven te gaan begeleiden en analyses
en oplossingen op maat voor te stellen. In 2003 had de provincie immers al ervaring
opgedaan met de uitwerking van een bedrijfsvervoerplan voor de eigen administratie.
Vanaf 2004 maakte de provincie bedrijfsvervoerplannen of zgn. ‘mobiscans’ voor andere
bedrijven, waarin een aantal concrete aanbevelingen en mogelijkheden aangegeven
worden aan het bedrijf om de werknemers op een meer duurzame manier naar het
werk te laten komen, wat niet alleen een gunstig effect op de ochtendfiles heeft, maar
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waardoor dikwijls ook kosten kunnen bespaard worden. De provincie werkte hierbij
nauw samen met de West-Vlaamse afdeling van De Lijn en met werkgevers- en werknemersorganisaties. Grote organisaties die bedrijfsvervoerplannen lieten opmaken door
de provincie waren o.m. het Algemeen ziekenhuis St-Jan in Brugge, het tractorenbedrijf
Ford New Holland in Zedelgem en de electronicareus Barco in het Kortrijkse. In 2014
gaf dit aanleiding tot de campagne ‘De Testkaravaan komt er aan’, waarbij werknemers
gedurende enkele weken gratis een duurzaam vervoermiddel, elektrische fiets of
openbaar vervoer konden uittesten voor hun dagelijkse pendel in plaats van de auto.
Dit had niet alleen een sensibiliserend effect, maar bracht ook een gemeten effect van
modal shift. Een jaar na de testperiode reed 38% van de deelnemers met duurzaam
vervoer in plaats van met de auto. In de volgende jaren namen tientallen bedrijven
en gemeenten deel aan de campagne waardoor tienduizenden werknemers bereikt
werden en de provincie dus een effectieve bijdrage kon leveren aan de transitie naar
een meer duurzame pendel.
In dezelfde sfeer werd de provincie aangesteld als aanspreekpunt en coördinator
voor het Pendelfonds dat in 2006 werd opgericht door de Vlaamse overheid. Het
Pendelfonds voorzag subsidies aan bedrijven voor concrete maatregelen van duurzaam
woon-werkverkeer. Een van de bekendste pendelfondsprojecten in West-Vlaanderen
werd het Havenbus project, een collectief vervoersysteem afgestemd op maat van
individuele bedrijven dat rekening houdt met de fluctuerende vraag en de dag- en
nachtactiviteiten in de haven van Zeebrugge.

12.3.2.3. Nieuwe mobiliteit
Gezien haar engagement voor de overgang naar een nieuwe, meer duurzame mobiliteit,
besliste de provincieraad in 2011 dat er een concreet beleid moest komen rond het
faciliteren van elektrische voertuigen. Hoewel er al veel technologie beschikbaar was

De provincie stimuleert duurzame mobiliteit, o.m. door de aankoop van elektrische wagens
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op experimentele wijze, bleef de introductie van elektrische auto’s en andere voertuigen
met alternatieve aandrijving immers problematisch. Door zelf elektrisch aangedreven
voertuigen aan te kopen en in te zetten voor dagelijkse beheerstaken vervulde de
provinciale organisatie niet alleen een voorbeeldfunctie, maar konden de (goede én
minder goede) ervaringen ook doorgegeven worden aan andere besturen en bedrijven
wat drempelverlagend werkte. Vanaf 2012 werden de eerste elektrische auto’s in dienst
genomen bij het bestuur. Later werden ook dienstwagens op aardgas ingezet.

12.3.2.4. Gebiedsgericht mobiliteitsbeleid
Het bovenlokaal, gebiedsgericht mobiliteitsbeleid ontwikkelde zich in die periode
naar aanleiding van concrete vragen van diverse actoren (gemeenten, Vlaamse
agentschappen, bedrijven …), maar ook de provinciale structuurplanning en uiteraard
de groeiende provinciale gebiedswerking duwden de provincie in de richting van een
specifiek en op maat gemaakt mobiliteitsbeleid. Het was immers niet de bedoeling
dat de provincie zich inliet met het lokaal mobiliteitsbeleid, noch met de taken van
de Vlaamse overheid. Maar bepaalde mobiliteitsproblematieken zoals bereikbaarheid
van havengebieden of bedrijventerreinen, problematieken van vrachtverkeer of
vervoersarmoede op het platteland, overstijgen de gemeentegrenzen, zijn niet
belangwekkend genoeg om centraal aangestuurd te worden of vallen tussen de plooien
van Vlaamse of federale bevoegdheidsdomeinen waardoor ze niet opgelost geraken.
Dit soort problemen begint de provincie op te nemen, vraaggestuurd, gebiedsgericht,
op maat van de streek. De toekomstvisie rond de ontwikkeling van de Koninklijke Baan
langs de kust (2008), de ontwikkeling van een vrachtroutenetwerk in de driehoek
Ieper-Diksmuide-Roeselare (2008-2011) en de mobiliteitsstudie met betrekking tot de
bereikbaarheid van het interfluvium tussen Leie en Schelde (2012) zijn enkele resultaten
van het gebiedsgericht mobiliteitsbeleid van de provincie.
Verder liet de provincie zich nadrukkelijk in met de bereikbaarheid van het platteland. De
vernieuwde belangstelling voor buurtwegen en trage wegen leidde tot een vernieuwd
provinciaal buurtwegenbeleid. Een concrete realisatie hierbij was de actualisering
en digitalisering van de oude Atlas der Buurtwegen die nu on-line beschikbaar werd
voor alle West-Vlamingen. De provincie ijverde voor een modernere wetgeving en
ondersteunt de gemeenten bij de opmaak van een visie over de buurtwegen en trage
wegen op hun grondgebied. In een samenwerkingsverband met de gemeente en met
financiële steun van Europa werden verscheidene trage wegen (opnieuw) ingericht
door de provincie, zoals in de Blankenbergse Polder (2011-2012).
Een van de bijzondere taken die de provincie opnam binnen haar mobiliteitsbeleid was
de coördinatie, of toch tenminste het samenbrengen, van de vele actoren die bij de
uitvoering van het mobiliteitsbeleid in West-Vlaanderen betrokken waren. Naar analogie
van de oprichting van een Vlaamse Mobiliteitsraad MORA, werd bij het aantreden
van de provincieraad in 2000 de provinciale verkeerscommissie gereorganiseerd tot
Provinciale Mobiliteitsraad PROMORA. Naast haar formele taak als adviesraad van de
provincieraad groeide de PROMORA vooral uit tot een instrument voor coördinatie en
informatie-uitwisseling.
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Aldus nam de provincie in die periode noodzakelijkerwijs een aantal beleidsmatige
taken op inzake verkeer en mobiliteit. Het takenpakket van de mobiliteitscel, die in
1998 opgestart was met de beperkte opdracht om de deputatie te adviseren en zorg
te dragen voor de mobiliteitsaspecten binnen de ruimtelijke planning, was intussen
uitgegroeid tot de uitvoering van een ambitieus mobiliteitsbeleid, waar de ruimtelijke
planning maar een deelaspect van geworden was.

Een trage weg in de Outlandpolder (2016)
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12.4. Verankering en toekomstperspectieven
Op het moment dat de deputatie in 2008 cruciale beslissingen moest nemen met
betrekking tot de afbouw van het wegbeheer en de structurele versterking van het
beleidsdomein mobiliteit lag de oplossing voor de hand: een herstructurering van de
mobiliteitscel en de provinciale technische dienst wegen tot één dienst mobiliteit en
weginfrastructuur met een vernieuwd takenpakket. Met deze complexe reorganisatie
werden verschillende doelstellingen tegelijkertijd gerealiseerd:
-

het versterken van de mobiliteitscomponent en het optrekken van een aantal
technische functies;
het vrijwaren van de technische kennis en de know-how m.b.t. (wegen)
bouwprojecten;
de mogelijkheid om nieuwe taken van gebiedsinrichting op te nemen.

Het takenpakket dat toevertrouwd werd aan de nieuwe dienst mobiliteit en
weginfrastructuur omvatte enerzijds de taken van het mobiliteitsbeleid en anderzijds
een heroriëntering van het technische takenpakket. Naast het bouwen van fietsinfrastructuur in het kader van het fietsfonds, was er ook nog een aanzienlijke opdracht
voor wegen-en omgevingswerken op het groeiende patrimonium van provinciale
domeinen en groene assen en wilde de provincie haar gebiedsgerichte werking ook
meer zichtbaarheid geven door zelf werken van gebiedsinrichting te realiseren op het
terrein.
Bij het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering in 2009 werd opnieuw de discussie
geopend over de taken van de diverse bestuursniveaus en in het bijzonder over de
bevoegdheden van de provincie. Onder de vlag van een ‘interne staatshervorming’
gingen discussiegroepen terug van start en werd algauw duidelijk dat het zeer moeilijk
zou worden om grondgebonden taken van de provincie zomaar over te hevelen naar
andere niveaus. Met betrekking tot mobiliteit meenden de bevoegde ministers zelfs
dat de provincie een belangrijke aanvullende rol, naast die van hun eigen administratie
en agentschappen, kon spelen bij de realisatie van het Vlaams beleid. Deze visie sloot
nauw aan bij de mening van de provincieraad, die vond dat het de taak was van de
provincie om een sterke bijdrage te leveren aan de transitie naar een meer duurzame
mobiliteit. Wat einde jaren 1990 nog een niche leek in vergelijking met de aanleg en
het beheer van wegen, was in een tijdspanne van een 15-tal jaren uitgegroeid tot de
belangrijkste uitdaging voor het mobiliteitsbeleid van de 21ste eeuw.
Op het vlak van mobiliteit leidde het proces rond de interne staatshervorming aldus
tot een verankering van verschillende provinciale taken, waaronder het Fietsfonds,
in de mobiliteitsdecreten van 2009 en 2012 en het bijhorende uitvoeringsbesluit. In
diezelfde decreten werden de modaliteiten vastgelegd voor een mobiliteitscharter, een
beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de provincie die taakafspraken
maakt m.b.t. het sensibiliseren van doelgroepen, het beleid woon-werkverkeer en
gebiedsgericht mobiliteitsbeleid. Tegelijkertijd wordt ook verdergewerkt aan een nieuw
decreet trage wegen, dat de verouderde wetgeving moet vervangen en dat de provincies
een meer ondersteunende en coachende rol geeft m.b.t. het lokaal trage wegenbeleid.
Een en ander werd bevestigd in het Vlaams regeerakkoord van 2014, waar nochtans
werd vooropgesteld dat de provincie geen persoonsgebonden bevoegdheden meer zou
uitoefenen.
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De aanvang van de nieuwe provinciale legislatuur eind 2018 betekent het einde van ruim
20 jaar zoeken naar een nieuwe provinciale rol in het snel veranderende verkeer- en
vervoersbeleid. Waar de provincie midden de jaren 1990 enkel optrad als wegbeheerder
die instond voor de uitvoering van dagelijkse onderhoudstaken en wegenaanleg was zij
eind 2012 getransformeerd naar een coördinator van een streekgericht mobiliteitsbeleid
en trekt zij de transitie naar een meer duurzaam verplaatsingspatroon. Het uitvoerende
werk van het wegbeheer is verlaten en vervangen door een projectgerichte organisatie
die de leefomgeving van West-Vlaanderen verbetert door de aanleg van fietspaden,
recreatieve weginfrastructuur en werken van gebiedsinrichting.
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De provinciale waterlopen
In de beleidsperiode 1995-2017 zette de provincie in op het beheersen van de problemen
inzake wateroverlast en watertekort.

13.1. Onderhoudswerken
Als resultaat van de interne staatshervorming droegen de gemeentebesturen het
beheer van ruim 2000 km over aan de provincie. Sinds 1 juli 2014 staat de provincie
West-Vlaanderen in voor het onderhoud en het beheer van 2310 km waterlopen 2e
categorie, gelegen buiten het poldergebied. Binnen het poldergebied moet de provincie
de onderhoudskosten financieren van 1343 km waterlopen van de 2e categorie met
bijhorend 40 pompgemalen. Deze onderhoudskosten moeten terugbetaald worden aan de
polderbesturen die zelf instaan voor het beheer. De jaarlijkse onderhoudswerken omvatten
hoofdzakelijk maaiwerken, reitwerken (maaien van de bodemvegetatie), ruimingswerken,
kalibreringswerken en oeverherstellingen.

Ruimingswerken in uitvoering (Veurne, 2005)
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Aantal kilometer onbevaarbare waterlopen in West-Vlaanderen naar beheerder
(toestand tot 1 juli 2014).

Categorie

Buiten Polder
ca. 230.000 ha

Binnen Polder
ca. 100.000 ha

Lengte

Beheer

Onderhoudskosten

Beheer

Onderhoudskosten

NG*

categorie
1457 km

-

-

Polder
1.457 km

Polder

3°

categorie
1887 km

Gemeente
1.204 km

Gemeente

Polder
683 km

Gemeente**

2°

categorie
1637 km

Provincie
977 km

Provincie

Polder
660 km

Provincie**

1°

categorie
299 km

Vlaams Gewest
151 km

Vlaams Gewest

Vlaams Gewest
148 km

Vlaams Gewest

5.280 km

2.332 km

NG
**

2.948 km

Niet geklasseerde waterloop
Wettelijke terugbetaling onderhoudskosten aan de Polderbesturen.

Beheer en onderhoudskosten vanaf 1 juli 2014

Categorie

BUITEN POLDER
ca. 230.000 ha

BINNEN POLDER
ca. 100.000 ha

Lengte

Beheer

Onderhoudskosten

Beheer

Onderhoudskosten

NG

categorie
1457 km

-

-

Polder
1457 km

Polder

3°

categorie
37 km

Gemeente
37 km

Gemeente

Polder
0 km

Gemeente *

2°

categorie
3653 km

Provincie
2310 km

Provincie

Polder
1343 km

Provincie *

1°

categorie
290 km

Vlaams Gewest
156 km

Vlaams Gewest
VMM-Afd. Water

Vlaams Gewest
134 km

Vlaams Gewest
VMM-Afd. Water

5.437 km

2.508 km

2.929 km

* Wettelijke terugbetaling onderhoudskosten aan de Polderbesturen.

Het goed onderhouden van het waterlopenstelsel is de basis voor het voorkomen van
wateroverlastproblemen. Een goede toestand van de oevers kan door het ondergraven
ervan door de muskusratten een probleem vormen. In 1997 werd gestart met een
gebiedsdekkende muskusratbestrijding. In de beginperiode was het gebruik van vergif
alom toegelaten en in gebruik. Langzaam maar zeker werd een mechanische bestrijding
toegepast. De rattenvangers kregen zo meer en meer vangstmateriaal (fuiken en
klemmen) in gebruik dat regelmatig gecontroleerd werd. Om alle plaatsen en het materiaal
makkelijk te kunnen bezoeken werd geïnvesteerd in een verbetering van de mobiliteit,
met de betoelaging van een bestelwagen. Het maximaal aantal gevangen muskusratten
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bedroeg in 2002 om en bij de 28.000. Vanaf die periode nam het aantal gestaag af. In
elke gemeente is een afname te merken van het aantal vangsten. In de periode 2012-2013
waren er maar 1.000 gevangen muskusratten meer over. Deze worden enkel nog
gevangen in de grensstreek met Frankrijk en Wallonië. Grensoverschrijdende Europese
projecten (Lutanuis en Cartora) werden opgezet om die bestrijding te optimaliseren. Sinds
2010 is de provincie, op de grensstreek na, muskusratvrij. Deze exoot hoort niet thuis in
onze provincie en zorgde voor de verspreiding van ziektes en instabiliteit van de oevers.
Door het wegvallen van een structurele Europese samenwerking met de Franse partners
is er opnieuw een kleine invasie merkbaar in de grensstreek, met kolonisatie naar het
centrum van de provincie via de grote wateraders. Voor het werkjaar 2016 werden opnieuw
ongeveer 3.000 gevangen muskusratten geregistreerd.

13.2. Investeringswerken
Op verschillende plaatsen en op verschillende momenten is de provincie geconfronteerd
geweest met wateroverlastproblemen. De gebeurtenissen met de meeste economische
schade deden zich voor in december 1999, december 2002, juli 2005, juli 2007 en maart
2012. De winterse wateroverlastproblemen zijn het gevolg van langdurige periodes van
regen. De velden zijn verzadigd, het regenwater wordt niet meer door de plantengroei
opgenomen. De zomerse wateroverlastproblemen zijn veeleer het gevolg van korte, intense
regenbuien met veel water op korte tijd. De zware regenbuien volgden na een langdurige
periode van droogte. De intensiteit van de buien was zo groot dat het water de kans niet

Wateroverlast in het centrum van Kortemark voor de aanleg van het bufferbekken (2005)
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Het bufferbekken te Kortemark (2010)

kreeg om in de bodem te dringen. Vooral de historische wateroverlastproblemen van
4-5 juli 2005 in het centrum van de provincie West-Vlaanderen, met neerslaghoeveelheden
tot 130 liter/m² op 24 uur tijd, gaven aanleiding tot een uitgebreid investeringsprogramma.
Elk jaar worden er een drietal projecten opgeleverd. In totaal is er voor de realisatie jaarlijks
ongeveer 2 miljoen euro op het budget voorzien. Het accent van de projecten gaat meer
en meer in de richting van integrale projecten. De hoofdprioriteit is het beperken van de
risico’s op wateroverlast. Daarnaast zijn er ook de problemen van verdroging. Door het
aanleggen van waterspaarbekkens kunnen land- en tuinbouwers in perioden van droogte
water ophalen dat dient als beregeningswater voor de gewassen. Bij het realiseren
van waterprojecten wordt er bovendien extra aandacht besteed aan het ecologisch en
recreatief medegebruik.
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13.3. Beleidsmatige (re-)organisatie van het
waterbeleid
In 2003 werd het decreet integraal waterbeleid van kracht. Hierdoor zijn er bekkenbesturen
opgericht en werden er (deel-)bekkenbeheersplannen opgemaakt. Om een betere
coördinatie van het lokaal waterbeleid mogelijk te maken werden er waterschappen
opgericht. Een waterschap is een samenwerkingsverband, zonder rechtspersoonlijkheid,
tussen de verschillende waterbeheerders (gemeenten, polders, provincie en Vlaams
Gewest) die binnen een welbepaald hydrografisch afgebakend gebied actief zijn.
Na goedkeuring van de nodige uitvoeringsbesluiten waarbij de geografische afbakening
van de verschillende deelbekkens werd vastgesteld, werd in juni 2006 het eerste
waterschap van Vlaanderen opgericht, het West-Vlaamse waterschap ‘Veurne-Ambacht’.

Waterschappen, bekkens en deelbekkens in de provincie West-Vlaanderen (2006)

Een overaanbod aan overlegfora en een tekort aan medewerking door de verschillende
betrokken lokale besturen leidde tot de afschaffing van de waterschappen op 19 juli 2013.
De werking op deelbekkenniveau werd geïntegreerd in de bekkenwerking.
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Administratieve vereenvoudiging kwam er door een fusieoperatie bij de polderbesturen
en een afschaffing van de wateringen. Deze openbare besturen staan in voor het lokaal
waterbeheer in hun werkgebied. De uitdagingen van het waterbeleid nemen almaar grotere
proporties aan. Het was dan ook noodzakelijk om te komen tot grotere besturen. Zij moeten
zowel technisch als administratief voldoende competent zijn om de taken aan te kunnen.
De 18 polders en wateringen zijn in twee fases omgevormd tot 7 actieve polderbesturen
(sinds 2012). Vanaf 1 januari 2018 is de recentste fusie tussen de Polders Noordwatering
van Veurne en De Moeren tot de Westkustpolder afgerond.
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Cultuur: over de uitdagingen van participatie,
streekontwikkeling en digitalisering
De provinciale dienst cultuur vierde in 2005 haar vijftigste verjaardag met een uitgebreide
reeks activiteiten waarin het begrip ‘creatie’ de rode draad vormde. In het feestprogramma
kwamen de uiteenlopende sectoren van het domein cultuur aan bod (muziek, taal,
erfgoed, podiumkunsten, cultuur- en gemeenschapscentra) en werden zowel de
professionele kunstensector, het verenigingsleven als de amateurkunstenaars betrokken.
Het participatieve karakter van de viering was op zich niet nieuw. Vijf jaar eerder, in 2000,
had het West-Vlaamse culturele veld onder het motto ‘wie het vindt, heeft slecht gezocht’
(naar Rutger Kopland) het provinciebestuur een onderzoeksrapport over het cultuurbeleid
overhandigd. In de inleiding ‘Litanie van nu tot omega’ wees de cultuursector op het
uitzonderlijke karakter van het rapport: “Het blijft een opvallend feit: een overheid die aan
de cultuursector vraagt om adviezen te verstrekken voor haar toekomstig cultuurbeleid.
Adviezen over deelgebieden, dat kenden we al. Maar adviezen over het globale
cultuurbeleid, dat is zelden of nooit vertoond”32 .
Dit zogenaamde Omega-rapport was er gekomen nadat het provinciebestuur in 1998
op voorstel van de gemeentelijke cultuurmedewerkers – sinds 1993 verenigd in de
zogenaamde ‘Collegagroep voor cultuurmedewerkers’ – een ruime vertegenwoordiging van
de West-Vlaamse cultuursector had samengebracht met de vraag een toekomstgerichte
visie voor het kunst- en cultuurbeleid in West-Vlaanderen uit te tekenen. Op basis van
diepte-interviews met zesenvijftig actoren uit de kunst- en cultuursector werd een tiental
conclusies geformuleerd waarin enkele duidelijke tendensen tot uiting kwamen. Omwille
van het ontbreken van een grootstad benadrukte de cultuursector de noodzaak aan
een tussenniveau (de provincie) met een coördinerende en sturende rol. De opvatting
van het provinciebestuur zelf dat “Cultuur zonder twijfel één van de terreinen is waar bij
uitstek een taak is weggelegd voor de provincie als intermediair bestuursniveau” 33 werd
hiermee bevestigd. De nood aan vorming en coaching voor de hele cultuursector werd
duidelijk aangevoeld, met een expliciete vraag naar voldoende aandacht voor jongeren. Er
weerklonk ook een duidelijke vraag om creatie — als drager voor het culturele klimaat en
als sterkhouder voor de uitstraling van de provincie — sterker te stimuleren. Tot slot werd
erop gewezen dat advies en beleid afdoende moesten inspelen op de snel veranderende
cultuursector en dus idealiter dynamisch en flexibel moesten zijn.
Het Omega-rapport was daarmee niet opgevat als een lijst van ‘concrete detailvoorstellen’,
maar wel als ‘een proeve om een globale, geïntegreerde VISIE op cultuurbeleid te
ontwikkelen’, een ‘instrument’ waarmee de West-Vlaamse cultuursector “de kans kreeg
haar stem te laten horen in de beleidsvoorbereiding”34 . Het rapport was in die zin een
toekomstgerichte strategie, waarvan vandaag de vraag gesteld kan worden in hoeverre
het een stempel op het provinciaal cultuurbeleid wist (en weet) te drukken.

32 Rapport Overleg Cultuur West-Vlaanderen (2000). Sint-Andries, p. I.
33 Ost, H. (red.) (1996), De Provincieraad van West-Vlaanderen. Deel III. 1978-1995. Brugge, p. 337.
34 Rapport Overleg Cultuur West-Vlaanderen (2000). Sint-Andries, p. 55.
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Wie ruim een decennium later het Omega-rapport
bekijkt, merkt dat het in de eerste plaats een reflectie van
de kunstensector en het veld van cultuur- en gemeenschapscentra was. De stem van de erfgoedsector klonk
veel minder sterk door, wat op zich niet verwonderlijk
was aangezien de sector in 1998 binnen het culturele
veld nog niet zo sterk zichtbaar was. De cultureel
erfgoedsector kende vooral vanaf het midden van de
jaren 1990 een bijzonder sterke opmars, raakte beter
georganiseerd, kreeg een omvattender wettelijk kader
en won ook in het provinciaal beleid aan belang. De
aanstelling van een provinciaal museumconsulent in
1998, zoals opgenomen in het Museumdecreet (1996), is
illustratief op dat vlak.
De provinciale taakstelling op het vlak van kunst, cultuur
en erfgoed, zoals die in de sectorale beleidsnota cultuur
voor de periode 2007-2012 weerklonk, beantwoorde aan
de geschetste evolutie en denkbeelden. De provincie gaf
daarin aan dat ze op het vlak van cultuur als intermediair bestuur een unieke positie kan
innemen. Haar beleid moet “zowel rekening houden met de verwachtingen van de hogere
overheid als inspelen op wat leeft op (boven-)lokaal vlak”, werd gesteld35 . Als belangrijkste
doelstelling werden “het verder uitbouwen van het culturele beleid en de burger maximale
kansen geven om te participeren aan cultuur” naar voren geschoven. Het opzetten van
eigen culturele initiatieven, subsidiëring van waardevolle projecten en verenigingen, en
het opnemen van een coördinerende rol werden als de belangrijkste instrumenten naar
voren geschoven. Het provinciaal cultuurbeleid voor de periode 2007-2012 laat zich dan
ook samenvatten in de begrippen ‘initiëren’, ‘coördineren’ en ‘ondersteunen’, een typering
die ook op de voorgaande beleidsperiodes van toepassing is36 .

In het Omegarapport uit 2000 stond
de ontwikkeling van een geïntegreerde
visie op cultuurbeleid centraal

Naast de reeds uitgebreid aangehaalde, groeiende aandacht voor participatie en
het toenemend gewicht van erfgoed, kunnen in het provinciaal cultuurbeleid van de
behandelde periode nog twee belangrijke evoluties onderkend worden. Allereerst werd er
steeds sterker ingespeeld op de groeiende digitalisering van de samenleving, wat onder
meer blijkt uit de ontwikkeling van online-communicatiekanalen en digitale ontsluitingsinstrumenten voor cultuur en erfgoed. Een tweede belangrijke evolutie is het streekgericht
werken, zowel een gevolg van de provinciale taakstelling zoals die in het provinciedecreet
(2005) omschreven staat als een antwoord op concrete noden op het terrein. Zeker in
de erfgoedwerking, waar (inhoudelijke) streekthema’s een krachtig uitgangspunt bleken,
kwam de streekgerichte werking in toenemende mate naar voren.
In de inleiding van de sectorale beleidsnota cultuur voor de periode 2007-2012 werd
gewezen op de snelle verandering die eigen is aan de cultuur- en kunstwereld. Maar niet
alleen de sector zelf, ook het wettelijk kader waarbinnen het provinciaal cultuurbeleid
vorm krijgt, bleek constant in evolutie. Het noodzaakte de provincie tot het zich continu
in vraag stellen en het bijsturen van haar cultuurbeleid. De krachtlijnen van de interne
staatshervorming, zoals opgenomen in de Vlaamse beleidsnota binnenlands bestuur
35 Sectorale beleidsnota 2007-2012. Cultuur (2008). Brugge.
36 Een beeld van het provinciale cultuurbeleid tot 2001 kan onder meer bekomen worden op basis van de jaarverslagen
van de dienst cultuur. Provincie West-Vlaanderen. Provinciale dienst voor cultuur. Jaarverslag. Brugge, 1955-2001.
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van 2009, minimaliseerden de toekomstige provinciale bevoegdheden binnen het
beleidsdomein cultuur. De uitkomst van het debat kende de provincies echter nog steeds
een duidelijke rol in cultuurbeleid toe.
De nieuwe decreten die met de implementatie van de interne staatshervorming gepaard
gingen, maakten evenwel een grondige bijsturing van het provinciaal cultuurbeleid
noodzakelijk. ‘De Generale’ in september 2012 — een netwerkmoment voor de
volledige West-Vlaamse cultuursector — vormde het startschot voor een vernieuwd
provinciaal cultuurbeleid en zette de ambities scherp in de vorm van tien krachtlijnen.
De basisbegrippen ‘initiëren’, ‘coördineren’ en ‘ondersteunen’ bleven de basisfilosofie
voor toekomstige beleidsopties, afgestemd op de gewijzigde taakstelling die de interne
staatshervorming met zich bracht.
De uitdagingen voor de provincie bleken in de eerste plaats te liggen in het stimuleren
en ondersteunen van vernieuwende en experimentele initiatieven, en het opnemen
van een impulsrol in de kunstensector. In het erfgoedveld kon de provincie zich sterker
profileren als een streekgerichte partner, en dit zowel op het vlak van behoud en beheer,
als voor ontsluiting, sensibilisering en educatie. De invulling die hieraan gegeven werd,
moest tevens voortbouwen op het streekgerichte karakter en inspelen op de nog
steeds toenemende digitalisering van de samenleving, aspecten die de voorafgaande
beleidsperiodes in toenemende mate gekarakteriseerd hadden. Verandering en continuïteit
werden nadrukkelijk als complementaire — en niet als tegengestelde — aspecten van het
provinciaal cultuurbeleid beschouwd.

14.1. Initiëren. Over provinciale musea en
erfgoedinstellingen
Het cultureel initiatief van de provincie West-Vlaanderen krijgt vorm in een aantal musea,
collectiebeherende instellingen, dienstverlenende organisaties en evenementen. De
provincie plaatst zich met deze instellingen tussen de andere actoren in de cultuursector
— met de museumsector als meest uitgesproken voorbeeld — en kan via deze instellingen
tegelijkertijd haar expertise opbouwen en een voorbeeldwerking op dit vlak ontwikkelen. De
eigen instellingen en andere initiatieven hebben bovendien het voordeel dat de provincie
hiermee duidelijk op de voorgrond kan treden, wat bijdraagt tot haar herkenbaarheid en
naambekendheid.
Het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst (PMMK), dat in 1986 in Oostende de deuren
opende, mag wellicht als het belangrijkste provinciaal museum beschouwd worden. Het
PMMK profileerde zich binnen het Vlaamse museumlandschap als het museum bij uitstek
voor de Belgische moderne en hedendaagse kunst. De erkenning als museum met een
landelijke uitstraling in 1999 — in het kader van het museumdecreet — bevestigde deze
positie.
Het jaar 2008 werd een sleuteljaar in de verdere uitbouw van het PMMK, waaronder
ook het Museum Constant Permeke in Jabbeke ressorteert. De provincieraad keurde
dat jaar een samenwerkingsverband tussen het PMMK en het Museum voor Schone
Kunsten van de stad Oostende goed. Hierdoor kwam feitelijk een fusie tussen beide
instellingen tot stand onder de benaming ‘Mu.ZEE, Kunstmuseum aan Zee – Collecties
van de Provincie West-Vlaanderen en de Stad Oostende’. De overeenkomst bepaalde dat
_
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Ensor en Spilliaert in de Museumvleugel van Mu.ZEE te Oostende © Steven Decroos

de provincie en de stad “deze contractuele vorm van samenwerking als een voorlopige
oplossing” beschouwden en de intentie hadden “om zo snel mogelijk over te gaan naar
een participatieve vorm van samenwerking”. Daartoe werd uiteindelijk een nieuwe
rechtspersoon in het leven geroepen, de vzw Mu.ZEE, waarvan de oprichting op 25 maart
2010 door de provincieraad werd goedgekeurd. Mu.ZEE continueerde in belangrijke mate
de doelstellingen en de werking van het PMMK, al boden de uitbreiding van de collectie
in het algemeen — en de verzameling werken van James Ensor en Léon Spilliaert in het
bijzonder — nieuwe kansen, wat uiteindelijk in 2016 tot de opening van de ‘Ensor en
Spilliaert Museumvleugel’ leidde.
De collectievorming en de permanente presentatie beogen verder vooral een overzicht
te brengen van de Belgische moderne en hedendaagse kunst. Het tentoonstellingsbeleid
richt zich niet enkel op een retrospectieve of thematische benadering van de tenoren van
de Belgische moderne en hedendaagse kunst, maar wil hun werk tevens in een ruimere
(internationale) context plaatsen, getuige tentoonstellingen zoals ‘René Magritte en de
hedendaagse kunst’ (1999), ‘James Ensor en de avant gardes aan zee’ (2007) of ‘Bij Ensor
op bezoek’ (2010). In deze context moet tevens gewezen worden op ‘Beaufort – triënnale
voor hedendaagse kunst aan zee’ (2003, 2006, 2009, 2012, 2015), een presentatie van werk
van internationale actuele kunst in de publieke ruimte waarvoor de conservatoren van
Het beleid van de provincie West-Vlaanderen
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Beaufort03, kunstwerk van Daniel Buren in De Haan © Tony Valcke

het PMMK / Mu.ZEE als curator optraden. De provincie was bovendien de belangrijkste
partner in dit project waarvan de praktische uitwerking in handen van de vzw Ku(n)st
gegeven werd.
Het PMMK / Mu.ZEE besteedde tevens aandacht aan haar educatieve werking en
profileerde zich in toenemende mate als kennispartner en onderzoekscentrum voor de
Belgische moderne en hedendaagse kunst, wat onder meer resulteerde in de opening van
een wetenschappelijke museumbibliotheek in 2005 en een engagement in het samenwerkingsverband CAHF (Contemporary Art Heritage Flanders).
Met ‘Be-Part’ in Waregem versterkte de provincie West-Vlaanderen haar beleid op
het vlak van actuele kunst verder. De provincieraad keurde in 2002 de aankoop van de
voormalige kunstgalerie Art Box in Waregem goed en vormde het om tot ‘Be-Part. Platform
voor actuele kunst’. Met het in het leven roepen van deze creatieplek voor actuele kunst
werd gehoor gegeven aan een van de oproepen van het Omega-rapport. In 2004 opende
‘Be-Part’ de deuren met de tentoonstelling ‘Schöner wohnen’ en profileerde zich in de
daaropvolgende jaren actief als een ruimte voor experiment voor jonge, onbekende of
innovatieve kunstenaars. Naast tentoonstellingen krijgen jaarlijks een aantal kunstenaars
de kans om als artist-in-residence nieuw werk te creëren. De educatieve werking — het
‘Be-Part Atelier’ — betrekt kinderen en jongeren actief bij de actuele kunst37.
37 Voor een overzicht van de activiteiten vanaf 2004: www.bepartlive.org (geraadpleegd op 31 juli 2017).
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Jongeren bezoeken de expo The Great Cape Rinderhorn, solo van kunstenaar Thorsten Brinkmann (Be-Part, 2016)
© Joost Goethals

De provinciale prijzen — een systeem dat een traditie van ruim een halve eeuw kent
— vormen naast de provinciale kunstinstellingen een belangrijk instrument voor het
stimuleren van creatie. Vanaf 2000 werd gestart met een hervorming van de prijzen. De
prijzen voor kunstambachten, vormgeving, architectuur en beeldende kunsten werden
in een vierjaarlijkse cyclus ingebracht. West-Vlaamse kunstenaars, architecten en
vormgevers krijgen de kans om recent werk in te sturen. De jury weerhoudt niet alleen een
of meerdere laureaten, maar kan tevens aanmoedigingsprijzen voor jong talent toekennen
en het werk van bijkomende kunstenaars selecteren als blijk van erkenning. De resultaten
van de jurering werden aan het publiek gepresenteerd in een tentoonstelling en een
catalogus, waardoor de provinciale prijzen tevens een middel zijn om de West-Vlaamse
kunstproductie bij het grote publiek bekend te maken. De prijs letterkunde werd in 2006
eveneens hervormd, waarbij de zesjaarlijkse cyclus tot een vierjaarlijkse cyclus herleid
werd om het evenwicht tussen de verschillende literaire disciplines te optimaliseren. De
provinciale erfgoedprijs — voor het eerst in 2011 uitgereikt — wilde dan weer waardevolle
initiatieven op het vlak van de ontsluiting van en het wetenschappelijk onderzoek naar het
West-Vlaamse erfgoed onder de aandacht brengen38 .
Het provinciebestuur profileerde zich ook binnen het erfgoedveld als een actieve speler met
eigen instellingen. Het domein Raversyde werd in de loop van de jaren 1990 uitgebouwd tot
38 Muyllaert, S., (2013). ‘De provinciale erfgoedprijs 2013. Een staalkaart van het West-Vlaamse erfgoedveld’.
In de Steigers 20, nr. 3, pp. 71-78.
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De Würzburg Rieseradar is het grootste stuk uit de WOII-collectie van het domein Raversyde © Wolf & Wolf

het belangrijkste provinciale erfgoedmuseum. Aan het ‘openluchtmuseum Atlantikwall’ en
het ‘Memoriaal Prins Karel’ werd in 2000 een archeologisch luik toegevoegd. Een inleidende
tentoonstelling in het bezoekerscentrum en enkele gereconstrueerde laatmiddeleeuwse
vissershuisjes maakten de resultaten van de door het Instituut voor het Archeologisch
Patrimonium (IAP) en de provincie West-Vlaanderen in 1992-1999 uitgevoerde
archeologische opgravingen tastbaar voor het grote publiek39 . De diverse aspecten van
het museum — archeologie, militaire kustverdediging en het koninklijk domein — kwamen
tevens aan bod in de educatieve werking en het tentoonstellingsbeleid. Langzamerhand
werd evenwel duidelijk dat de heterogeniteit aan thema’s van het museum, dat bovendien
ingebed zit in een provinciaal domein, een nieuwe visievorming en aanpak vergden. Het
provinciebestuur liet daarom in 2010 een studie maken die resulteerde in een masterplan
voor het volledige domein en waarin de uitdagingen voor een toekomstige herinrichting
en een sterkere profilering van het museum vervat zitten. De groeiende aandacht voor de
integratie van actuele kunst in het tentoonstellingsbeleid vanaf 2014 en de restauratie van
de Batterij Aachen (2016-2017) kaderden binnen deze vernieuwde visie.
De werking van de andere provinciale erfgoedmusea werd door een minder hoog
ambitieniveau gekenmerkt. Aan het einde van de beleidsperiode 2007-2012 werd vooral
duidelijk dat deze kleinere musea nood hadden aan een inhaalbeweging op organisatorisch
39 Zeebroek, I. & Gevaert, G., (2010). ‘Walraversijde. 19 jaar archeologische opgravingen, 10 jaar bezoekerscentrum’.
In de Steigers 17, nr. 1, pp. 3-12.
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en conceptueel vlak. Het ‘Provinciaal Museum Stijn Streuvels’, het woonhuis van de schrijver
in Ingooigem dat in 1980 voor het publiek werd opengesteld, sloot in 2008 de deuren voor
een hoogdringende bouwkundige restauratie. Deze ingreep werd aangegrepen om de
volledige collectie te registeren en een geactualiseerde visie op de ontsluiting van en de
werking in het schrijvershuis te ontwikkelen. In 2014 opende ‘Het Lijsternest. Streuvelshuis
en schrijversresidentie’ opnieuw de deuren voor het publiek. Bij het ontsluitingsconcept
was uitgegaan van een maximaal respect voor de sfeer van de schrijverswoning. De vraag
naar de mogelijke bijdrage van de historische plek aan het 21e-eeuwse literatuurbedrijf
vond een antwoord in het uitbouwen van een residentiewerking voor schrijvers uit de Lage
Landen tijdens de wintermaanden40 .

De werktafel van Stijn Streuvels in het Lijsternest © Stefan Dewickere

Het Provinciaal Museum van het Bulskampveld kende in 2001 een inkrimping door de
sluiting van de afdeling ‘ambachten’, een gevolg van een verschuiving van de beleidsprioriteiten binnen het provinciaal domein Bulskampveld. Wel werd blijvend ingezet op
de publiekswerking met kleinschalige tentoonstellingen over landbouwvoertuigen en
demonstraties van ambachten, terwijl ook de registratie en de restauratie van de integrale
collectie werd gecontinueerd. De verdere herontwikkeling van het provinciaal domein
Bulskampveld en de problematische conservering van heel wat van de in open lucht
tentoongestelde stukken, leidde uiteindelijk tot de beslissing om de volledige collectie
naar een geklimatiseerd depot over te brengen. Als onderdeel van een ruimer project
over ‘Agrarische erfgoedcollecties in West-Vlaanderen’ registreerde het Centrum voor
Agrarische Geschiedenis de collectie, waarna deze digitaal ontsloten werd.

40 Cornilly, J. & Muyllaert, S., (2014). ‘Streuvelshuis en schrijversresidentie’. In de Steigers 21 nr. 1, pp. 3-6.
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Het provinciebestuur is tevens eigenaar van of beheert een aantal historische monumenten
die voor het publiek opengesteld worden en waarvoor de provincie als bouwheer optreed.
De belangrijkste restauratiewerf in de behandelde periode was de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge, waarvan achtereenvolgens de toren, het koor, het schip en het interieur
werden aangepakt. De restauratie van het voormalig kapittelgebouw ging gepaard met
een volledige herinrichting en beveiliging van de schatkamer, een project waarmee het
provinciebestuur zich niet tot haar wettelijke (onderhouds-)verplichtingen beperkte41 .
Met de restauratie van het orgel in 2017 kon de langlopende werf voltooid worden. De
erfpacht en de restauratie van de schuur van Ter Doest in Lissewege (2002-2003), de
gevelrestauratie van de kerk van het Groot Seminarie (2002) en de restauratie van de
Wullepitmolen in Zarren (1998-2000) zijn andere voorbeelden van de verantwoordelijkheid
die het provinciebestuur voor de zorg voor het monumentaal patrimonium opneemt42 .
De Provinciale Bibliotheek, opgericht in 1965, is een wetenschappelijke erfgoedbibliotheek
en documentatiecentrum over West-Vlaanderen. De verhuis van de bibliotheek van het
provinciehuis Boeverbos naar het gerestaureerde Tolhuis in het centrum van Brugge in 2001
ging gepaard met een nieuwe naam — ‘Provinciale Bibliotheek Tolhuis’ — en luidde een
nieuwe fase in de werking in. De collectievorming richt zich in essentie op het zo exhaustief
mogelijk documenteren van de diverse aspecten van de West-Vlaamse geschiedenis en
cultuur. Vanaf het midden van de jaren 1990 werd ingezet op een digitale ontsluiting van
de collectie. In eerste instantie werd de catalogus van boeken, periodieke publicaties en
tijdschriften online toegankelijk gemaakt. In 2006 werd de ‘Beeldbank West-Vlaanderen’
gelanceerd, een digitaal platform voor de ontsluiting van de rijke collectie iconografie
van West-Vlaanderen. Naast collectievorming en digitale beschrijving en ontsluiting
van de collectie, werd door de organisatie van tentoonstellingen en geleide bezoeken in
toenemende mate op publiekswerking ingezet. De collectie van de Provinciale Bibliotheek
Tolhuis werd tevens onder de aandacht gebracht en ontsloten in provinciale erfgoedpublicaties. De ambities van de Erfgoedbibliotheek werden in 2014 scherpgesteld, wat in 2015
resulteerde in het bekomen van het kwaliteitslabel van Erfgoedbibliotheek. Datzelfde jaar
werd tevens de 50e verjaardag van de instelling gevierd met de overzichtstentoonstelling
‘Westflandrica’ en een collectieboek43 .
Naast instellingen die collecties beheren en voor het publiek ontsluiten, werd het aanbod
voor dienstverlening aan de cultuursector en de burger verder uitgebreid. Binnen het
erfgoedveld vormde de oprichting in elke Vlaamse provincie van een - op het Nederlands
model geïnspireerde - Monumentenwacht met vzw-statuut een belangrijke mijlpaal. De
basisopdracht van Monumentenwacht West-Vlaanderen is het stimuleren van preventieve
conservatie voor het West-Vlaamse bouwkundige erfgoed, een werkwijze die ingrijpende
en dure restauraties moet helpen verhinderen. Het personeelsbestand groeide aan van
twee monumentenwachters in 1992 tot zes monumentwachters in 1998, een graadmeter
voor de groeiende overtuiging bij monumenteneigenaars van het nut van regelmatige
inspecties. Het aantal betalende leden van Monumentenwacht West-Vlaanderen kende
dan ook tot in 2008 een gestage groei, waarna het aantal stagneerde. De dienstverlening
van Monumentenwacht West-Vlaanderen werd in 2003 uitgebreid met een inspectie van
waardevolle interieurs en de daaraan gekoppelde aanbevelingen voor een verantwoord
dagelijks onderhoud. De provincie voorzag niet alleen in een belangrijk deel van
41 Van Acker, R., (2002). ‘De Schatkamer van Sint-Salvator’. In de Steigers 9 nr. 2, pp. 31-34.
42 ‘Restauratie schuur van Ter Doest’. In de Steigers 9 (2002), nr. 1, pp. 18-20. Ryckaert, M., (2000), ‘Wullepitmolen maalt
weer’, In de Steigers 7, nr. 1, pp. 3-4.
43 Cornilly, J. (red.), 2015). Westflandrica. Over de collectie van de Provinciale Bibliotheek West-Vlaanderen. Brugge.
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de financiële middelen, maar zorgde ook voor de nodige huisvesting en materiële
omkadering, en nam bovendien vanaf 1995 het permanent secretariaat op zich44 . De interne
staatshervorming en het gewijzigde provinciedecreet maakten in 2014 de hervorming van
de vzw Monumentenwacht tot een autonoom provinciebedrijf noodzakelijk.
Cultuurcommunicatie, een samengaan van initiëren, coördineren en ondersteunen
‘Er is nood aan een provinciaal coördinatie- en promotiecentrum’ luidde een van de
belangrijke conclusies van het Omega-rapport45 . De cultuursector gaf daarmee te kennen
dat ze voor de provincie een belangrijke rol weggelegd zag op het vlak van cultuurcommunicatie. Op het ogenblik van de publicatie van het Omega-rapport had het provinciebestuur
al de eerste stappen voor de uitbouw van een cultuurcommunicatiebeleid gezet. Vanaf
1995 groeide de idee voor de oprichting van een provinciaal cultuurcommunicatiecentrum
met als basisdoelstelling het ondersteunen van de sector in haar promotie met het oog
op het verhogen van de publieksparticipatie aan het professionele cultuuraanbod. Nadat
de bestendige deputatie in 1998 met de basisprincipes had ingestemd, kon de oprichting
van een communicatiecentrum voorbereid worden. De provincieraad keurde op 20
december 2012 de oprichting van het gewoon provinciebedrijf (IVA) TiNCK goed. TiNCK
stond voor ‘Ticket Informatie Cultuur Knooppunt’, een benaming waarin de belangrijkste
doelstellingen van de organisatie vervat zaten: het verstrekken van informatie over
cultuur in West-Vlaanderen, het instaan voor ticketreservering en -verkoop voor
culturele evenementen en het opzetten van promotionele acties voor het West-Vlaamse
cultuuraanbod. Dit kreeg concreet vorm in een cultuurdatabank en ticketverkoop.
De accenten in de werking van TiNCK evolueerden in de loop van de jaren. Aanvankelijk
lag de nadruk op de ticketverkoop, in belangrijke mate een gevolg van de provinciale
participatie in het grootschalige cultuurproject ‘Brugge 2002. Culturele hoofdstad van
Europa’. De expertise vond vervolgens een weerslag in de uitbouw van een ticketnetwerk
met een aantal West-Vlaamse cultuurcentra. De deputatie was evenwel van mening dat
ticketverkoop geen provinciale kerntaak was en besliste daarom in 2007 de ticketingactiviteiten te laten uitdoven, waarna in 2010 het gewoon provinciebedrijf werd ontbonden. Het
aspect cultuurcommunicatie — met de cultuurdatabank als belangrijkste instrument —
won daarentegen aan gewicht in de werking. Met de opstart van de cultuurdatabank van
CultuurNet Vlaanderen in 2006 drong een heroriëntering zich op, wat uiteindelijk leidde
tot de lancering van UiT in West-Vlaanderen in 2010. De bedoeling was niet alleen om
culturele evenementen te promoten en het publiek over het cultuuraanbod te informeren,
maar tevens om de sector bijkomende mogelijkheden tot publiekswerving te bieden. Voor
dit laatste werd in 2012 een eigen affichagenetwerk en een promotiefonds in het leven
geroepen.
Aansluitend bij de werking van TiNCK / UiT in West-Vlaanderen werden tevens provinciale
initiatieven voor een betere bekendmaking van het aanbod van de West-Vlaamse
cultuurhuizen opgestart. Naar aanleiding van de opening van het Brugse concertgebouw
in 2002 startte de provincie het Klaverblad-overleg op, een overlegplatform voor de grote
cultuurhuizen in de centrumsteden Brugge, Roeselare, Oostende en Kortrijk. De bedoeling
was niet louter om tot een afstemming van het aanbod en publieksuitwisseling te komen,
maar tevens om gemeenschappelijke initiatieven te ontwikkelen. Onder de titel BROK werd
van 2003 tot 2007 jaarlijks een gemeenschappelijk openingsweekend voor het cultuurjaar
44 Deweer, F., (2002). ’10 Jaar Monumentenwacht in West-Vlaanderen’. In de Steigers 9, nr. 2, pp. 47-50; Van Acker, R.,
(2012). ’20 jaar Monumentenwacht West-Vlaanderen’. In de Steigers 19, nr. 1, pp. 10-17.
45 Rapport Overleg Cultuur West-Vlaanderen (2000). Sint-Andries, pp. 27 en 40.
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in de centrumsteden georganiseerd, wat uiteindelijk vanaf 2008 uitgroeide tot TRIBUNE,
een publieksmanifestatie voor alle West-Vlaamse cultuurhuizen.
De afspraken gemaakt in het kader van de interne staatshervorming leidden ertoe
dat na 2013 initiatieven zoals UiT in West-Vlaanderen en TRIBUNE stopgezet werden.
Enerzijds werd voortaan de cultuurcommunicatie ingebed binnen de globale provinciale
communicatie, terwijl anderzijds sterker werd ingezet op het versterken van de
West-Vlaamse identiteit. Een voorbeeld hiervan was de publicatie in 2014 van Het Zilte
Westen, een caleidoscopische verzameling woorden, teksten, beelden, gezegden en
getuigenissen waarin het DNA van West-Vlaanderen en zijn bewoners vervat zit.

14.2. Coördineren. Over de gemeentegrens, over de
provinciegrens
Vanuit haar intermediaire taakstelling nam de provincie in de behandelde periode in
toenemende mate een bovenlokale regierol voor de West-Vlaamse cultuur- en erfgoedsector
op. Dit op elkaar afstemmen van zowel de professionele kunst- en cultuursector als van het
gemeentelijke cultuurbeleid, de amateurkunsten en de vrijwilligersorganisaties is gericht op
het verbeteren van het West-Vlaamse cultuuraanbod en het optimaliseren van het behoud
en de ontsluiting van het West-Vlaamse erfgoed. De provincie beoogde het faciliteren
of opnemen van acties die de draagkracht van een individuele organisatie of gemeente
overschrijden, het stimuleren van vernieuwing en professionalisering of het opzetten
van voorbeeldprojecten. Het coördinerend beleid zit enerzijds ten dele verankerd in het
decretale kader waarbinnen het provinciaal cultuurbeleid vorm krijgt en omvat anderzijds
een aantal eigen provinciale initiatieven op maat van de regio. Vooral het decreet lokaal
cultuurbeleid (2001 en 2012) en de opeenvolgende erfgoeddecreten (2004, 2008 en 2012)
waren van groot belang voor de coördinerende taakstelling van de provincie. De provincie
neemt dan ook niet toevallig op het vlak van het lokaal cultuurbeleid en in mindere mate
binnen de erfgoedsector een regierol op. Aan de hand van enkele voor de behandelde
periode markante initiatieven kunnen de krachtlijnen van de provinciale ambities als
bovenlokale partner in de cultuur- en erfgoedsector geduid worden.
De sterke uitbouw van het gemeentelijk cultuurbeleid deed vanaf de jaren 1990 duidelijk
een noodzaak aan overleg tussen en deskundigheidsontwikkeling van de lokale cultuurmedewerkers voelen. Daartoe werd in 1993 een ‘Collegagroep Gemeentelijke Culturele
Medewerkers’ in het leven geroepen, een overlegstructuur die “informatie- en ervaringsuitwisseling, coördinatie en vorming, de organisatie van netwerken en regionale
circuits” beoogde46 . Vanuit dit overleg werden diverse vormingsinitiatieven opgezet over
thema’s die door de sector zelf aangedragen werden. Uit de werking kwam duidelijk
een streven naar het duidelijker uittekenen van het profiel en de taken van een lokale
‘cultuurmedewerker’, een functie die in het decreet lokaal cultuurbeleid (2001) in de figuur
van de ‘cultuurbeleidscoördinator’ geformaliseerd werd. Het decreet voorzag tevens in de
oprichting van een Vlaams steunpunt voor lokaal cultuurbeleid (Cultuur Lokaal), waarna de
provincie zich genoodzaakt zag haar positie in het veld bij te sturen. Aanvankelijk werden
in samenwerking met Cultuur Lokaal nog enkele studiedagen rond specifieke thema’s
georganiseerd. Niettegenstaande de overlegstructuur officieel bleef bestaan, liet men de
werking ervan in belangrijke mate uitdoven.
46 Provincie West-Vlaanderen. Provinciale dienst voor cultuur. Jaarverslag 1993 (1994). Brugge, p. 35.
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Een groot aantal lokale cultuurambtenaren waren in de tussentijd ook betrokken bij de
‘Werkgroep West-Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra’. Deze overlegstructuur
was in de jaren 1980 ontstaan als een informeel gespreksplatform en kreeg in 1998 een
formeler karakter toen het provinciebestuur er financiële en personele ondersteuning
voor ter beschikking stelde. Het decreet lokaal cultuurbeleid (2001) ging gepaard met
een aanzienlijke groei van het aantal cultuur- en gemeenschapscentra. Naast het
stimuleren van samenwerking, richtte de overkoepelende werking met de cultuur- en
gemeenschapscentra zich op aandacht voor specifieke doelgroepen zoals jongeren, de
promotie van West-Vlaams talent en het verbeteren van de publiekswerking en -werving.
Dit werd vertaald in educatieve projecten zoals ‘Lessen in het donker’ (over film) en ‘Als ik
een kleurtje was’ (gericht op kleuters). Onder de noemer ‘Croque local’ werd in 2006 een
promotiecampagne voor het activiteitenaanbod van alle West-Vlaamse gemeenschapscentra opgezet, waarbij de breder waaier aan activiteiten aan de hand van de termen
‘Comedy’, ‘Cursus’ en ‘Chachacha’ werd gestructureerd.
Het decreet lokaal cultuurbeleid (2001) schoof onder de noemer ‘streekgericht
bibliotheekbeleid’ expliciet de provincies als het uitgelezen niveau voor de ondersteuning
van de gemeentelijke openbare bibliotheken naar voren en gaf de provincies de kans daar
autonoom invulling aan te geven. Deze insteek was op zich niet nieuw, maar bevestigde in
belangrijke mate een bestaande toestand. Het decreet openbaar bibliotheekwerk (1978)
had de provincies al een belangrijke rol in de subsidiëring van de openbare bibliotheken
toegekend, een opdracht die aangegrepen werd om een coördinerende werking en
bovenlokale initiatieven op te zetten.
Dit kreeg concreet vorm in de opstart van WINOB, een West-Vlaams Netwerk van
Openbare Bibliotheken. De kern daarvan werd gevormd door een provinciale centrale
catalogus, waaraan ook een gemeenschappelijke bibliotheekpas en het uitbouwen van
interbibliothecair leenverkeer verbonden waren. De internetontsluiting van de centrale
catalogus in 1998 vormde een belangrijke bekroning van de werking van WINOB. Hiermee
was een eerste aanzet tot een streekgericht bibliotheekbeleid gegeven, wat verder werd
uitgewerkt in het in december 2002 door de provincieraad goedgekeurde beleidsplan
‘Streekgericht Bibliotheekbeleid’, opgemaakt in het kader van het decreet lokaal
cultuurbeleid. De basisdoelstelling was een kader aan te bieden voor samenwerking en
schaalvergroting van het openbare bibliotheekwerk. De grootste prioriteit werd gegeven
aan het aanbieden van technologische ondersteuning in de vorm van de ontwikkeling van
een provinciaal bibliotheeksysteem dat voortbouwde op de ervaringen van WINOB en in
2010 in een nieuwe webcatalogus resulteerde. Het provinciebestuur vertrouwde vanaf 2017
de exploitatie van het volledige Provinciale Bibliotheeksysteem (PBS) — met inbegrip van
de online catalogus Bibliotheekportalen, het e-loket Mijn Bibliotheek, het publieksportaal
Digitile, en het Basispakket Metacontent — toe aan Cultuurconnect, en dit als een opstap
naar de integratie van het Provinciaal Bibliotheeksysteem in een eengemaakt (Vlaams)
bibliotheeksysteem.
West-Vlaanderen fungeert hierdoor in zekere zin als pilootprovincie. Andere
aandachtspunten binnen het ‘Streekgericht Bibliotheekbeleid’ waren het aanbieden
van vorming voor de bibliotheeksector, het organiseren van streekgerichte samenwerkingsverbanden, het versterken van de doelgroepenwerking en het ondersteunen van
publiekswerking. Met het in 2008 opgestarte ‘traject Delphi’ werd de bibliotheeksector
vertrouwd gemaakt met het ‘vraaggericht werken’, een praktijk waarmee de openbare
bibliotheken kunnen inspelen op de veranderingen in de maatschappij. Vanaf 2007
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werden impulsen gegeven aan de introductie van RFID (Radio Frequency Identification),
een systeem van zelfontlening dat eveneens inspeelt op de verwachtingen van de
hedendaagse bibliotheekbezoeker.
Net zoals bij het bibliotheekbeleid, was er ook binnen het depotbeleid sprake van
een wisselwerking tussen provinciale initiatieven en het decretale kader. Vanuit de
erfgoedsector kwamen vanaf 2000 in toenemende mate signalen dat er nood was aan
een overkoepelende visie op en ondersteuning voor een professioneel depotbeheer.
Daarom werd in 2007-2008 een studie uitgevoerd die niet alleen de problematiek in kaart
bracht, maar tevens beleidsopties naar voren schoof. Enerzijds bleek er nood aan een
netwerk van regionale en thematische depots, anderzijds drong een begeleiding op het
vlak van behoud, beheer en collectieontwikkeling zich op47. De studie en het bijbehorende
eindrapport anticipeerden hiermee als het ware op het tweede erfgoeddecreet (2008)
dat voorzag in het sluiten van cultureel-erfgoedconvenanten met de provinciebesturen,
onder meer met het oog op “de uitbouw van een regionaal depotbeleid, in overleg met de
lokale besturen en de cultureel-erfgoedorganisaties”. De hieraan gekoppelde financiële
ondersteuning van de Vlaamse Overheid zorgde ervoor dat de provincie in versneld tempo
haar regierol voor het depotbeleid kon opnemen. Het depotbeleid zette zowel in op het
verbeteren van het behoud en beheer van erfgoedcollecties als op het optimaliseren van
de registratie van het West-Vlaamse erfgoed. Op het vlak van behoud en beheer werd
naast het voorzien in vorming en het verlenen van advies op maat, vooral ingezet op de
uitbouw van een regionaal depotnetwerk. Cruciaal daarin was de bouw van het regionaal
erfgoeddepot Potyze in Ieper (2016-2017), een samenwerking tussen de provincie
West-Vlaanderen, de stad Ieper en CultuurOverleg CO7. Voor het optimaliseren van de
registratie van erfgoedcollecties werd in samenwerking met de provincie Oost-Vlaanderen
de erfgoeddatabank Erfgoedinzicht gelanceerd48 .
In het kader van het opstartende depotbeleid bracht een groep medewerkers van
West-Vlaamse musea, erfgoedcellen en provinciale diensten in 2009 een bezoek
aan erfgoeddepots in Westfalen. Het bezoek was een van de voorbeelden van de
internationale uitwisselingen met het Landschaftsverband Westfalen-Lippe, de provincie
Zeeland, het Département du Nord en Suffolk County Council. Dergelijke uitwisselingen
waren in de eerste plaats gericht op ervaringsuitwisseling en deskundigheidsopbouw. De
organisatie van concerten of theatervoorstellingen, het maken van meertalige publicaties
of het organiseren van tentoonstellingen beoogt vooral het bieden van een internationaal
platform aan kunstenaars uit de betrokken regio’s. Een opmerkelijk resultaat van de
internationale samenwerking was het evenement ‘Buren bij kunstenaars / Portes ouvertes
des ateliers d’artistes’, waarvan naar aanleiding van Rijsel culturele hoofdstad van Europa
in 2004 een eerste grensoverschrijdende editie werd georganiseerd. Het bleek de start
van een jaarlijks evenement om de amateurkunstenaar onder de aandacht te brengen.
Vanaf het midden van de jaren 1990 kwam de grensoverschrijdende samenwerking met
Europese steun op kruissnelheid. Binnen het beleidsdomein cultuur nam de provincie
West-Vlaanderen vooral initiatieven binnen de erfgoedsector. De provincie creëerde
hiermee een kader voor lokale partners om aansluiting te vinden binnen een internationaal
netwerk en had in dergelijke projecten in de eerste plaats een coördinerende rol.
47 Steen, I. & Van den Nieuwenhof, P., (2008). Naar een regionaal erfgoeddepotbeleid in de provincie West-Vlaanderen.
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het provinciebestuur van West-Vlaanderen (onuitgegeven rapport), p. 148.
48 Snauwaert, L. & Lammens, W., (2013). ‘Erfgoedinzicht: een nieuw erfgoedportaal gelanceerd’. In de Steigers 20, nr. 4,
pp. 122-126.
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Exemplarisch op dat vlak was het ‘Netwerk van historische en versterkte steden’, een
cultuurtoeristisch project in samenwerking met het Franse Syndicat Mixte de la Côte
d’Opale en de Britse Kent County Council (1997-2007). Centraal in het project stond de
opwaardering van de historische militaire versterkingen door bouwkundige ingrepen,
inrichtingsprojecten, het ontwikkelen van toeristisch-recreatieve producten, het verbeteren
van de toegankelijkheid voor personen met een beperking en het opzetten van educatieve
activiteiten. Het internationale kader betekende niet alleen een promotionele troef, maar
bevorderde tevens de ervaringsuitwisseling.
De provincie West-Vlaanderen profileerde zich vanaf het begin van de 21e eeuw in
toenemende mate als een coördinerende partner en zette daartoe streekgerichte projecten
op, al dan niet met Europese steun. In 2004 werd gestart met het project ‘Westhoek
Streekmuseum’, een samenwerkingsverband van een aantal kleinschalige musea uit de
Westhoek. De provincie beoogde daarmee een versterking en professionalisering van de
onderscheiden partners door het stimuleren van samenwerking en afstemming op het
vlak van publiekswerking en promotie49 . Met het project ‘Kustnetwerk Erfgoed en Musea’
riep de provincie een overkoepelend kader voor de cultuurtoeristische profilering van de
kustgemeenten in het leven50 . Het kusterfgoed werd positief in beeld gebracht en door
bijvoorbeeld het ontwikkelen van eenvormige ‘erfgoedwandelroutes’ voor het ruime
publiek ontsloten. In een tweede fase werd het maritieme erfgoed van de Belgische kust
binnen een internationale context geplaatst, een heroriëntering waarmee de provincie
inspeelde op de vragen van de lokale partners51 .

Affiche voor Buren bij kunstenaars,
editie 2007

Na de interne staatshervorming werd een
‘pro-actieve ondersteuning van de sociaal-artistieke praktijken’ als één van de krachtlijnen van
het vernieuwde provinciale cultuurbeleid naar
voren geschoven. Het bestuur wenste hiermee een
intermediaire, bovenlokale positie in te nemen, om
op die manier de cultuurbeleving en –participatie
van alle West-Vlamingen te versterken. Er werden
initiatieven vanuit diverse hoeken van het culturele
veld opgezet. Het open-atelierproject ‘Buren bij
kunstenaars’ richt zich tot de amateurkunstenmaker
in de breedste zin van het woord, het vanuit het
Concertgebouw getrokken Acoustic Power gaat
jaarlijks aan de slag met scholieren uit de hoogste
graad van het middelbaar onderwijs, ‘Boekbaby’s’ /
‘Boekstart’ is een leesbevorderingsproject voor de
allerkleinsten (en hun ouders) en de nomadische
organisatie ‘Klein Verhaal’ werkt socio-culturele
(jongeren-)projecten uit in diverse West-Vlaamse
steden. Binnen het erfgoedveld werden projecten
opgezet die zich niet louter tot het geprofessionaliseerde erfgoedveld richtten, maar op
bovenlokale schaal ook andere erfgoedbeheerders
samenbrachten en begeleiden.

49 Henckens, C., (2006). ‘Westhoek Streekmuseum’. In de Steigers 13, nr. 4, pp. 113-115.
50 Ackx, M., (2006). ‘Kusterfgoed voor iedereen’. In de Steigers 13, nr. 3, pp. 59-68.
51 Strubbe, B., (2010). ‘Het maritieme geheugen’. In de Steigers 17, nr. 4, pp. 99-103.
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‘Oorlog en Vrede in de Westhoek’ en ‘Gone West’: de herdenking van de Eerste
Wereldoorlog als provinciaal speerpunt
De herinnering aan de Eerste Wereldoorlog, die in West-Vlaanderen tot op vandaag
bijzonder tastbaar blijft, vormt al sinds de jaren 1960 een belangrijk aandachtspunt in het
provinciaal cultuurbeleid52 . Daarbij werd zowel ingezet op wetenschappelijk onderzoek
en educatie als op ontsluiting van deze ingrijpende periode uit de geschiedenis. Een
provinciaal initiatief zoals de wetenschappelijke inventaris van alle oorlogsgedenktekens
‘Zij die vielen als helden’ (1992) en de actieve provinciale inbreng in de uitwerking van het
‘In Flanders Fields Museum’ in Ieper zijn tekenend op dat vlak.
Vanuit de overtuiging dat er nood was aan een bovenlokale coördinatie van de vele
initiatieven met betrekking tot het behoud en de ontsluiting van het oorlogserfgoed startte
de provincie in 1997 het project ‘Westhoek Vredespark’. Deze eerste aanzet leidde uiteindelijk
in 2002 tot ‘Oorlog en Vrede in de Westhoek’, een project waarmee het provinciebestuur
“het geheel aan inspanningen omtrent de bewaring en de beleving van de herinnering aan
de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek, wilde stimuleren, coördineren en begeleiden”53 .
De veelheid aan mogelijke initiatieven en acties werden in het beleidsplan in vijf grote
‘werkvlakken’ gestructureerd: het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek, de zorg en
ontsluiting van het erfgoed, de cultuur-toeristische valorisatie ervan, het leren uit de oorlog
(educatie) en tenslotte de communicatie over het initiatief. Binnen de eerste projectfase
(2002-2007) werd in belangrijke mate ingezet op het wetenschappelijk onderzoek en op
de cultuur-toeristische valorisatie en de ontsluiting van het erfgoed. Belangrijke resultaten
waren onder meer de in samenwerking met de Vlaamse Overheid opgemaakte inventaris
van de relicten van de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek en de vernieuwde ontsluiting
van de Britse militaire begraafplaats Tyne Cot (Passendale) en de Duitse begraafplaats in
Langemark54 .

Het bezoekersonthaal bij Tyne Cot Cemetery in Passendale, een project waar de provincie West-Vlaanderen
mee in investeerde, werd in 2007 officieel geopend © Luc Dewaele

52 Hemeryck, A., (2002). ‘Oorlog en Vrede in de Westhoek’. In de Steigers 9, nr. 3, pp. 55-60.
53 Voorstellen project Oorlog en Vrede in de Westhoek. (2002). Diksmuide, p. 1.
54 In de Steigers 13 (2006). nr. 1-2.
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Het Lichtfront, openingsevenement van Gone West in 2014 © Photonews

Alhoewel niet specifiek met dat doel opgericht, kan ‘Oorlog en Vrede in de Westhoek’
beschouwd worden als een aanzet in de voorbereiding van de grootschalige herdenking
van de Eerste Wereldoorlog (2014-2018). In het beleidsplan voor de periode 2008-2013
werd de oorspronkelijke missie bijgestuurd en geactualiseerd en werd bovendien het
belang van de herdenking van 100 jaar “14-18” benadrukt: “in de aanloop naar 2014-2018
positioneert het netwerk zich als coördinerend overlegorgaan dat een bepaalde
kwalitatieve norm nastreeft en de oorlogsthematiek bindt aan de vredesboodschap”55 .
De provincie positioneerde zich hiermee in de aanloop naar wat zich als een van de
grootste toekomstige cultuur- en erfgoedevenementen aankondigde als “een intermediair
aanspreekpunt dat samen met zowel hogere als lagere overheden werk maakt van een
gecoördineerde aanpak van deze voorbereidingsperiode”56 .
De goedkeuring door de provincieraad van het ‘provinciaal reglement voor culturele
projecten en evenementen in het kader van de cultuurprogrammatie ‘Gone West’ in
West-Vlaanderen in 2011 kaderde eveneens in het coördineren van de voorbereiding
van de herdenking en weerspiegelde het hoge ambitieniveau. Met het reglement wilde
de provincie “een belangrijke impuls geven aan de ontwikkeling van culturele projecten
en evenementen die worden opgezet specifiek naar aanleiding van de honderdjarige
herdenking van de Eerste Wereldoorlog in West-Vlaanderen in de periode 2014-2018”
en dit met als algemene doelstelling “West-Vlaanderen op de nationale en internationale
kaart te plaatsen op het gebied van de artistieke herdenking”57. De basisfilosofie voor
55 Demeyere, F. (red.), (2008). Oorlog en Vrede in de Westhoek. Beleidsnota 2008-2013. Brugge, pp. 75 en 98-99.
56 Erfgoed: een legaat uit het verleden met relevantie voor de toekomst. Rede door Paul Breyne, gouverneur van
West-Vlaanderen uitgesproken in de provincieraad van 6 oktober 2009, Brugge, 2009, p. 31.
57 Zie artikel 1 van het provinciaal reglement voor culturele projecten en evenementen in het kader van de
cultuurprogrammatie ‘Gone West’ in West-Vlaanderen van 23 juni 2011.
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het programma ‘Gone West’ werd datzelfde jaar door Erwin Mortier neergeschreven in
een ‘letter of intent’, waarin duidelijk het streven naar het uitdragen van een universele
vredesboodschap naar voren kwam: “Teneinde de herinnering aan de ‘Groote Oorlog’
in al zijn complexiteit levendig te houden, is een combinatie nodig van het opwekken
van ons menselijk vermogen tot empathie, met het onderhouden van een gedegen
historisch besef. Bovendien kunnen we, honderd jaar na dato, stilaan gaan herdenken
zonder de doden van deze oorlog postuum op te delen in winnaars of verliezers, goeden
en slechten, burgers of militairen”58 . ‘Gone West’ kreeg en krijgt gestalte in diverse
initiatieven: de redactie van een namenlijst van alle burgerlijke en militaire oorlogsdoden
in België, het participatieve landschapskunstwerk ComingWorldRememberMe van
Koen Vanmechelen, een jaarlijks programma van muziek, podiumkunsten, literatuur en
beeldende kunsten en een jaarlijks artistiek openingsevenement. In 2014 was dit het
indrukwekkende lichtfront. In 2015 volgde het woordfront en in 2017 het kraterfront.

14.3. Ondersteunen. Over advies en subsidies
Cruciaal voor het creëren van kansen tot cultuurparticipatie voor elke West-Vlaming
en voor het professionaliseren van de West-Vlaamse cultuursector is provinciale
ondersteuning. Deze omvat zowel personeelsinzet (advies) als financiële ondersteuning
(subsidies). Het ondersteunend beleid in het algemeen — en de subsidiëring in het
bijzonder — werd in toenemende mate complementair gemaakt aan de coördinerende
en sturende rol die de provincie in de cultuursector opneemt. De subsidiëring van de
West-Vlaamse cultuur- en gemeenschapscentra kon bijvoorbeeld niet los gezien worden
van de regiefunctie die de provincie binnen deze sector ambieerde. Met financiële
steun wilde de provincie binnen dit domein extra impulsen geven voor het opzetten
van kwalitatieve samenwerkingen tussen de actoren en een optimale spreiding van het
aanbod. Een belangrijk aandachtspunt daarbij was het creëren van kansen voor en het
ondersteunen van West-Vlaams talent.
In de behandelde periode kende het ondersteunend beleid een sterke evolutie, net zoals
dat overigens voor de cultuur- en erfgoedsector zelf het geval was. De veranderingen
waren ten dele het gevolg van het wijzigende decretale kader op Vlaams niveau, dat de
provincies enkele duidelijke taken toeschoof. Exemplarisch op dat vlak is het museumconsulentschap, een functie die ingeschreven werd in het Museumdecreet (1996) en in
1998 realiteit werd. Bij de herwerking van het Museumdecreet tot het Erfgoeddecreet
(2001) werd het principe van consulentschap — in essentie het adviseren en begeleiden
van erfgoedinstellingen in hun professionaliseringsproces — behouden. De idee werd
zelfs nog versterkt binnen het depotbeleid, een taak die met het tweede Erfgoeddecreet
(2008) expliciet aan de provincies werd toegewezen. In dezelfde geest, maar los van
een decretaal kader, werd in 1999 gestart met de begeleiding van de West-Vlaamse
archiefsector door een provinciaal archiefconsulent. De duidelijke aanwezigheid in het
erfgoedveld versterkte de voeling met de noden van de sector. Hierdoor werden vanuit
het consulentschap herhaaldelijk bovenlokale en coördinerende provinciale initiatieven
opgestart zoals het eerder aangehaalde ‘Westhoek Streekmuseum’ of het West-Vlaams
Archievenplatform (2001).

58 Mortier, E., (2013). Gonewest. De ‘groote oorlog’ in (west)vlaanderen herdenken na honderd jaar.
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De veelheid aan provinciale subsidies omvat zowel strikt provinciale initiatieven als
subsidies die zich binnen een ruimer decretaal kader inschrijven. Een veelheid aan actoren
uit de volledige kunst- en erfgoedsector kunnen voor zowel hun werking, projecten als
investeringen op provinciale subsidies aanspraak maken. Met het geven van subsidies
beoogt de provincie het stimuleren van waardevolle nieuwe trends in het cultuurveld en
wordt daarom in de mate van het mogelijke ingespeeld op de steeds wijzigende noden
en verwachtingen van de sector. Binnen dit kader heeft de in 1979 opgerichte provinciale
Raad voor Cultuur een belangrijke adviserende rol. Deze ruime vertegenwoordiging van
de cultuursector heeft volgens haar statuten van 2006 als taak “de deputatie over alle
culturele aangelegenheden advies te verstrekken”, en dit met het oog op “het stimuleren
van het cultureel werk in West-Vlaanderen en het overleg en de samenwerking tussen de
verenigingen, instellingen en diensten die zich in West-Vlaanderen inlaten met culturele
aangelegenheden te bevorderen”59 . Mee op aansturen van de Raad voor Cultuur,
waarbinnen in 2001 een Stuurgroep Gemeentelijk Cultuurbeleid was opgericht, keurde de
provincieraad in 2002 het ‘Reglement Intergemeentelijke Culturele Samenwerking’ goed.
De provincie benadrukte hiermee het belang dat ze aan intergemeentelijke samenwerking
hechtte en haar bereidheid om dit verder te stimuleren.
De ondersteuning van het sociaal-cultureel werk — voorheen het vormings- en
ontwikkelingswerk — werd vanaf het midden van de jaren 1990 herhaaldelijk bijgestuurd,
mede onder invloed van het wijzigende decretale kader op Vlaams niveau. In 1997 werden
de bestaande reglementen vervangen door een nieuw kaderreglement. Daarin werd
onder meer het bovenlokale karakter van de activiteiten of de werking van de instellingen,
het stimuleren van samenwerking en de bewaking van de kwaliteit benadrukt. Als gevolg
van het Vlaams decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk (2003) werd
in 2004 het provinciaal reglement herzien, waarbij sterk de nadruk werd gelegd op de
provinciale meerwaarde en subsidies voor een beleidsperiode van vier jaar werden
toegekend.
Voor de kunsten- en erfgoedsector werden in de loop van de jaren diverse reglementen
geschreven en herwerkt. De veelheid aan reglementen en subsidiekanalen noodzaakte
het provinciebestuur uiteindelijk tot een grondige hervorming waarbij het vereenvoudigen,
het actualiseren, het zowel inhoudelijk als procesmatig op elkaar afstemmen van de
onderscheiden reglementen en het afstemmen op het actuele decretale kader het doel was.
Daarenboven konden op deze manier bepaalde aanbevelingen van het Omega-rapport
geïmplementeerd worden. De subsidies voor de verschillende kunstenmateries werden
in 2005 in het Kunstenreglement samengebracht, wat tot een meer doorzichtig beleid
leidde. Er werd voorzien in drie belangrijke categorieën van ondersteuning: een
convenantsubsidie waarbij met de subsidient een aantal voorwaarden afgesproken
worden, een structurele subsidie die getoetst wordt aan een werkingsverslag en tenslotte
projectsubsidies.
Het vernieuwde Kunstenreglement betekende in de eerste plaats een actualisering van de
ondersteuning van de professionele sector. Vanaf 2005 werd tevens de ondersteuning van
de amateurkunsten bijgestuurd. Voor theater, koren en instrumentale muziekensembles
werd de traditionele tornooiformule geleidelijk aan vervangen door festivals in een
vierjarige cyclus. Alle ensembles kregen hierdoor een kans op subsidiëring. Met audities
59 Zie artikel 3 van de statuten van de Raad voor Cultuur van 30 januari 2006. De statuten kennen de raad enkel
bevoegdheid toe voor persoonsgebonden materies. Voor de grondgebonden aspecten (onroerend erfgoed) heeft de
raad in wezen geen bevoegdheid, wat haaks staat op het integrale erfgoedbeleid van de provincie.
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werden een beperkt aantal ensembles geselecteerd die vervolgens aanspraak maken
op zowel werkings- als projectsubsidies, een diversifiëring en opwaardering van het
subsidiebeleid. Daarnaast werden reglementen voor de subsidiëring van dans (2008) en
foto- en filmkringen (2001) opgesteld.
De diverse subsidies voor de erfgoedsector werden in 2009 gebundeld in een
Erfgoedreglement. De doelstelling ervan luidde “de zorg voor en de ontsluiting van het
West-Vlaamse erfgoed stimuleren en ondersteunen en de kwaliteit en professionalisering
van beheer, zorg en ontsluiting van erfgoed bevorderen evenals de uitstraling en het
maatschappelijk draagvlak van het erfgoed vergroten”60 . Het geeft duidelijk aan dat dit
reglement een instrument was om de provinciale beleidsdoelstellingen op het vlak van
erfgoed te realiseren. De tekst was niet louter een herwerken en samenvatten van de
subsidies voor onder meer archeologische opgravingen, de ontsluiting van erfgoed en
cultuurtoeristische investeringsprojecten, maar creëerde tevens een duidelijk kader voor
de subsidiëring van de regionaal ingedeelde musea in West-Vlaanderen, een provinciale
taak die tevens in het erfgoeddecreet vervat zat.
De interne staatshervorming maakte in 2012 een herwerking van alle subsidiereglementen
noodzakelijk. Naar het voorbeeld van het Erfgoedreglement werden de ruim 30 subsidiereglementen herleid tot drie kaderreglementen: voor artistiek-culturele projecten, voor
sociaal-culturele projecten en voor erfgoedinitiatieven. Deze bundeling ambieerde niet
alleen een grotere transparantie, een efficiëntere coördinatie en een betere afstemming,
maar liet tevens toe de bovenlokale ambities van het subsidiebeleid te expliciteren.
Tot slot was het provinciebestuur in de behandelde periode prominent aanwezig in een
aantal belangrijke culturele projecten met een nationale uitstraling. De essentie was
daarbij niet het zelf initiëren, maar wel het participeren, faciliteren en ondersteunen
van deze evenementen of realisaties. Met een actieve inbreng in de uitbouw van het ‘In
Flanders Fields Museum’ in Ieper — dat in 1998 de deuren voor het publiek opende — werd
het belang van het thema Eerste Wereldoorlog voor het West-Vlaamse erfgoedbeleid
aangegeven. Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van het overlijden van Guido
Gezelle in 1999 werd door de steden Brugge, Roeselare en Kortrijk, en de provincie
West-Vlaanderen de dichter op een actuele manier onder de aandacht gebracht. Het
aandeel van de provincie bestond vooral uit de coördinatie van de diverse initiatieven,
subsidiëring, logistieke steun, werven van sponsering en het opzetten en uitvoeren van
een communicatieplan. Ook voor ‘Brugge 2002. Culturele hoofdstad van Europa’ werden
zowel financiële middelen als personeel en logistiek ter beschikking gesteld.
Het provinciebestuur droeg tevens bij aan de realisatie van een kwalitatieve culturele
infrastructuur, een engagement dat verder reikte dan het ter beschikking stellen van
financiële middelen. In de aanloop naar het cultuurjaar 2002 werd om de bouw van een
prestigieus concertgebouw mogelijk te maken de vzw Concertgebouw opgericht, waarin
zowel de stad Brugge, de provincie als de Vlaamse overheid participeerden. In Oostende
had de provincie dan weer een belangrijk aandeel in de restauratie en herbestemming
van het Fort Napoleon, het casino-kursaal en de herbestemming van het voormalig
postgebouw tot Cultuurcentrum De Grote Post.

60 Zie artikel 1 van het Provinciaal reglement betreffende de subsidiering van de erfgoedsector in West-Vlaanderen van
24 september 2009.
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14.4. Een erfenis voor toekomstig beleid?
De provincie West-Vlaanderen stelde tijdens de 21e eeuw duidelijk haar ambities voor het
opnemen van een uitgesproken bovenlokale en regionale rol in het culturele veld scherp,
een rol die haar als intermediair beleidsniveau ook was toegekend. De implementatie van
de interne staatshervorming vanaf 2011 leidde tot een duidelijker afgebakend beleid, met
krachtige speerpunten. Nieuwe reglementen, het versterken (en heroriënteren) van de eigen
provinciale culturele instellingen, de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, het streven
naar een coördinerende rol op bovenlokaal niveau met het oog op het versterken van het
culturele en erfgoedveld, met onder meer het opstarten van een aantal nieuwe initiatieven,
zetten de bakens uit voor een krachtig beleid. Het is een beleid dat anno 2017 niet als
voltooid beschouwd wordt, maar nog heel wat ambities voor de toekomst inhoudt. Aan de
vooravond van de inwerkingtreding van het decreet tot afslanking van de provincies is de
vraag in hoeverre het streven naar en het realiseren van een bovenlokaal cultuurbeleid de
exclusiviteit van een welbepaald bestuursniveau mag of kan zijn. Anders gesteld, of zowel
een Vlaams of een lokaal bestuursniveau eveneens de opgestarte regionale ambities
voor het West-Vlaamse cultuurveld kunnen waarmaken. De toekomst zal het uitwijzen
en hopelijk uitwijzen “dat verandering en continuïteit eerder complementair werken dan
elkaar uitsluiten”61 .

61 Myriam Vanlerberghe tijdens ‘De Generale’, Roeselare, 12 september 2012.
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Het provinciaal onderwijsbeleid
15.1. Inleiding

Het beleid op het vlak van onderwijs is in West-Vlaanderen beperkt, dit in tegenstelling
tot de andere provincies. Het provinciebestuur zette in de periode 1995-2017 verder in
op het inrichten van een nichegericht onderwijsaanbod eerder dan het creëren van een
uitgebreid gamma aan opleidingen. Ze legde hierbij vooral de accenten op het land- en
tuinbouwonderwijs en het textielonderwijs. Het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) werd
goed uitgebouwd met bijzondere aandacht voor deze niches maar zonder de kwaliteit van
de andere richtingen (elektriciteit en mechanica) uit het oog te verliezen.
In 1995 richtte de provincie een andere school op met een zeer specifiek aanbod, met
name het Provinciaal Maritiem Instituut, een fusie van verschillende visserijscholen.
Noodgedwongen stootte de provincie tien jaar later het Provinciaal Maritiem Instituut af.
Aan de andere kant ontstond in 2008 het Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs
(PCVO) uit het PTI-CVO en de Stedelijke Leergangen Izegem. Ook hier ligt het accent op
een nichegericht aanbod naast het eerder traditionele. Maar om het voortbestaan van dit
Centrum voor Volwassenenonderwijs te kunnen garanderen fuseerde het en maakt het
sindsdien deel uit van het GO! CVO 3 Hofsteden.
Naast het inrichten van eigen onderwijs, ondersteunde de provincie in de voorbije
legislaturen organisaties en/of nam ze initiatieven binnen dit beleidsdomein waarvan
ze meende dat die voor het onderwijs en de onderwijsinstellingen binnen de provincie
van wezenlijk belang waren. Het ging hierbij om organisaties en initiatieven binnen zowel
het lager, secundair als hoger onderwijs en de volwasseneneducatie. Dit beleid wordt
aangeduid met de term onderwijsflankerend beleid.

15.2. De provincie als inrichtende macht
15.2.1. Provinciaal Technisch Instituut (PTI) Kortrijk
Nadat het PTI in 1957 fusioneerde met de School voor Technische Ingenieurs gingen beide
scholen in 1977 hun eigen weg. In 1999 vond de fusie plaats tussen PTI campus Karel
de Goedelaan en de toenmalige Stedelijke Tuinbouwschool die werd overgenomen door
de provincie. Het Provinciaal Technisch Instituut strekt zich nu uit over twee campussen
zijnde de campus Wetenschap & Groen (vroegere tuinbouwschool in de Condédreef) en
de campus Techniek & Design in de Graaf Karel de Goedelaan.
Uitbouw van de school en onderwijsvernieuwing
Naast de textielnijverheid en de zilversmeedkunst is de tuinbouw in de regio Kortrijk altijd
een belangrijke economische activiteit geweest en net als voor deze sectoren werd ook
_
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voor de tuinbouw de noodzaak aan aangepast en adequaat onderwijs onderkend. Begin
mei 1999 ging de provincieraad over tot een ruil met het Kortrijkse stadsbestuur. Dit hield in
dat de provincie de Stedelijke Tuinbouwschool in erfpacht overnam voor één symbolische
frank. Daartegenover stond dat de provincie het Provinciaal Zwembad in erfpacht gaf aan
de stad Kortrijk voor de duur van 50 jaar, eveneens tegen één symbolische frank. Door de
overname van de Stedelijke Tuinbouwschool waarborgt de provincie het aanbod in het
officieel gesubsidieerde tuinbouwonderwijs in deze regio.
De nieuwe Tuinbouwschool – nu campus Wetenschap & Groen – van het PTI bood
de leerlingen zowel technisch als beroepsgericht onderwijs aan. De aandacht ging
vanzelfsprekend naar tuinbouw, met accenten op groenten-, bloemen-, fruit- en
sierheesterteelt en ook tuinaanleg.
Vanaf het schooljaar 1998-1999 startte ook het PTI op de toenmalige campus Karel de
Goedelaan met een afdeling beroepsopleiding metaal-textiel in het tweede jaar. In de loop
van de daaropvolgende schooljaren werd de afdeling systematisch uitgebouwd, zodat
een eerste lichting 7de jaars kon afstuderen op het einde van het schooljaar 2003-2004.
Bovendien werd de afdeling beroepsopleiding textiel omgevormd van een lineair systeem
naar een modulaire formule. Het systeem werd in het derde jaar BSO textiel geïntroduceerd
in het schooljaar 2001-2002. De belangrijkste bedoeling van het modulair onderwijs was
de ongekwalificeerde uitstroom te voorkomen. Sedert schooljaar 2012-2013 is dit echter
Evolutie aantal leerlingen PTI
weer omgevormd tot een lineaire opleiding.
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Na de fusie van het PTI met de Stedelijke Tuinbouwschool van Kortrijk maakte de school
werk van onderwijsvernieuwing met aanvullend een duidelijk pedagogisch project. Door
meer gebruik te maken van ICT in het onderwijs (invoering van het e-platform Claroline
vanaf 2004) speelde de school ook in op individuele eisen van ouders en leerlingen en
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Jaarlijkse Doebeurs PTI@WORK voor 6de leerjaar (PTI campus Techniek & Design)

het toenemende belang van communicatieve vaardigheden in het sociale proces. In
2005 werd de mediatheek van de voormalige campus Karel de Goedelaan omgevormd
tot een Open Leercentrum en kreeg de voormalige campus Tuinbouwschool een mooi
uitgebouwde mediatheek/open leercentrum.
In september 2009 werd in het kader van de hervorming van het agrarisch onderwijs van
hogerhand beslist dat vanaf de tweede graad Plant-, Dier- en Milieutechnieken diende
opgestart te worden in elke school die agrarisch onderwijs aanbood. Dit betekende een
serieuze omwenteling. Er diende niet alleen meer planttechnisch onderwijs aangeboden
te worden, de component Dier zorgde ervoor dat heel wat levend didactisch materiaal zijn
intrede deed in de Condédreef.
Met ingang van 1 september 2015 werd de opleiding ‘Textiel- en designtechnieken’
omgevormd naar ‘ontwerp en prototyping’. Het was de bedoeling om met de nieuwe
inhoud en de nieuwe naam de opleiding breder en aantrekkelijker te maken. Het creatief
zijn met alle dode materialen (en dus niet enkel textiel) staat centraal. Het gaat om het
leren kennen van de materialen, het ontwerpen en het maken van prototypes.
De Vlaamse regering keurde in het voorjaar van 2016 de conceptnota ‘Modernisering
2e en 3e graad secundair onderwijs’ goed, begin 2017 gevolgd door ‘Addendum bij de
conceptnota’s 1e, 2e en 3e graad secundair onderwijs’. In deze nota’s wordt het toekomstige
studieaanbod voor de 2e en de 3e graad vastgelegd, de zogenoemde matrix. Er komen 8
studiedomeinen in plaats van 29 studiegebieden. De 8 studiedomeinen zijn taal en cultuur,
STEM, kunst en creatie, land- en tuinbouw, economie en organisatie, maatschappij en
_
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Publieksprijs GP Metal Awards. Racewagen uit een bom van WO II door 6 BSO Werktuigmachines
(Kortrijk Xpo, mei 2016)

welzijn, sport, en voeding en horeca. Het doel van dit nieuwe model is dat leerlingen stap
voor stap een gerichtere studiekeuze kunnen maken met een duidelijk doel voor ogen.
Deze hervorming heeft grote gevolgen voor het opleidingsaanbod binnen het PTI. Om te
vrijwaren dat binnen het PTI nog steeds opleidingen kunnen worden aangeboden die de
sterke leerlingen de kans geven door te stromen naar een academische bachelor werden
de opleidingen structuuronderdeel industriële wetenschappen (A-stroom, 2e jaar van
de 1e graad) en het structuuronderdeel wetenschappen (ASO , 1e jaar van de 2e graad)
geprogrammeerd. Deze nieuwe opleidingen worden met ingang van 1 september 2017
aangeboden.
Om de verdere uitbouw van de school en de aan de gang zijnde onderwijsvernieuwing
ook op het vlak van infrastructuur te verwezenlijken werden in de voorbije legislaturen veel
renovaties uitgevoerd en werd de bestaande structuur ook uitgebreid. Het belangrijkste
hierbij zijn de bouw van een nieuwe sporthal en de nieuwe look van de campus Karel de
Goedelaan die tegelijkertijd de nieuwe naam campus Techniek & Design kreeg.
Op de terreinen van de buren, het RVT Sint-Jozef, werd door het PTI het Dierenpark
Condé opgericht en uitgebouwd. In dit park kunnen de leerlingen hun theorie omtrent het
verzorgen van de dieren in de praktijk toepassen en kunnen de bewoners van het RVT
genieten van een mooi dierenpark.
Nieuwe tendensen
De combinatieteelt van tilapia en tomaten aan de campus Wetenschap & Groen in Kortrijk
kende een grote interesse vanuit wetenschappelijke hoek. De belangstelling voor deze
vorm van aquacultuur leidde tot een doorgedreven samenwerking met andere scholen
en instellingen. Zo begeleidde een doctoraatsonderzoek van de KU Leuven een nieuwe
combinatieteelt van omegabaars en tomaten. Opnieuw gaat het om een pioniersproject in
het onderwijs waarbij de groeiende aquacultuur met bekende teelten in kas gecombineerd
wordt binnen een recirculatiesysteem.
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Kweek van omegabaars in combinatie met de teelt van tomaten en kreeften (PTI campus Wetenschap & Groen)

Het nieuwe aquacultuurproject van het PTI in Kortrijk dat in 2011 werd opgestart, kweekt de
omegabaars op een volledig traceerbare wijze, zonder hormonen of antibiotica, vismeelarm
en op een ecologische manier in regenwater. Daarbij wordt de invloed van het viswater
als extra bemesting bij de tomatenteelt nagegaan. Beide teelten vinden plaats in dezelfde
ruimte met dezelfde warmte en hetzelfde water, wat meteen een verhoging van het
rendement en een reductie van de ecologische voetafdruk inhoudt. Sinds de opstart van
aquacultuur in de campus Wetenschap & Groen zijn de kennis en technische middelen heel
wat rijker geworden. Camera’s, automatisatie en maatsoftware garanderen een permanente
monitoring. Dit is het grootste wetenschappelijk project dat binnen het PTI plaatsvindt.
Samenwerking met externe partners (BASF – Eurodye)
Een technische school die haar leerlingen op de arbeidsrealiteit wil voorbereiden, is zich
bewust van de noodzakelijke wisselwerking tussen onderwijs en industrie. Dat verklaart
de vijftien jaar durende, unieke samenwerking tussen BASF en het Provinciaal Technisch
Instituut te Kortrijk.
BASF zocht een geschikt proeflaboratorium als uitvalsbasis om zijn klanten in de textielregio
van België beter te kunnen bedienen. Het PTI, dat een opleiding in de textielveredeling
organiseert, bood zijn infrastructuur aan. BASF zorgde voor een hypermoderne uitrusting
voor het labo verven en veredelen en rustte de school uit met geavanceerde machines die
het budget van de school fel overschreden. Deze samenwerking geldt als schoolvoorbeeld
van samenwerking tussen industrie en onderwijs. Tegenwoordig is het Eurodye die de rol
van de industrie op zich neemt.
Regionaal Technologisch Centrum (RTC) Zuid-West-Vlaanderen - Pro-Mechatronica
Binnen het Regionaal Technologisch Centrum Zuid- en Midden West-Vlaanderen kon
het textielonderwijs in het PTI een project opstarten rond weefselstructuren. Het project,
in samenwerking met industrie en opleidingsverstrekkers, werd officieel gestart op
15 februari 2007.
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Op die manier sloeg het RTC een brug tussen onderwijs en bedrijfsleven en was gezamenlijk
gebruik van opleidingsinfrastructuur en leermateriaal mogelijk. Het PTI beschikte hierdoor
over een jacquardmachine van de laatste generatie, waarbij instellingen heel snel ingevoerd
en aangepast konden en kunnen worden. Met het project kon het PTI het belang en de
creatieve mogelijkheden van de textielsector in het daglicht plaatsen.
Aandacht voor gelijke onderwijskansen (GOK)
Het decreet gelijke onderwijskansen zag het levenslicht in september 2002. Dit
geïntegreerde ondersteuningsaanbod wil alle kinderen dezelfde optimale mogelijkheden
bieden om te leren en zich te ontwikkelen. Het GOK-decreet wil tegelijk uitsluiting, sociale
scheiding en discriminatie tegengaan. Daarom heeft het speciale aandacht voor kinderen
uit kansarme milieus. Het Provinciaal Technisch Instituut speelt daarop in en koos voor
zijn eerste werktermijn twee thema’s: socio-emotionele ontwikkeling en taalvaardigheidsonderwijs.
Het thema socio-emotionele ontwikkeling werkte met een pestactieplan. Binnen het
thema taalvaardigheidsonderwijs werd gewerkt aan het uitbouwen van het taalbeleid,
onder meer via een posterproject in samenwerking met de stad Kortrijk.
Scholengemeenschap
Met de bedoeling om enerzijds het studieaanbod transparanter te maken en daardoor
de studiekeuze en leerlingenoriëntering te optimaliseren en anderzijds de beschikbare
middelen zo efficiënt mogelijk aan te wenden, installeerde de Vlaamse regering in 1999
het principe van de scholengemeenschappen.
Daar het Provinciaal Onderwijs in West-Vlaanderen te beperkt was om een eigen scholengemeenschap op te richten maar anderzijds ook wel de nadelen ondervond van niet tot
een scholengemeenschap te behoren, knoopten het PTI en de provincie als inrichtende
macht diverse gesprekken aan met reeds bestaande scholengemeenschappen. Op basis
van deze gesprekken besliste de provincieraad in 2014 dan ook om toe te treden tot de
scholengemeenschap 21 Avelgem – Oudenaarde – Ronse (GO!).

15.2.2. Provinciaal Maritiem Instituut (PMI)
Oprichting van het Provinciaal Maritiem Instituut
Het blijven voortbestaan van aparte visserijscholen was midden de jaren 1990 niet
langer verdedigbaar. Het prijskaartje was te hoog en de bestaansnormen brachten het
voortbestaan van elke afzonderlijke visserijschool in het gedrang. Daarom werden de
zeevisserijschool van het gemeenschapsonderwijs De Golfbreker te Knokke-Heist, de
stedelijke zeevisserijschool John Bauwens te Oostende en de vrije visserijschool Paster
Pype te Oostende op 31 augustus 1995 overgedragen aan de provincie West-Vlaanderen
en opgenomen in het op 1 september 1995 opgerichte Provinciaal Maritiem Instituut
(PMI).
Dit PMI organiseerde onderwijs op twee vestigingsplaatsen, met name in Knokke en
Oostende. De administratieve zetel was gevestigd te Knokke-Heist. Deze oprichting
garandeerde niet alleen de continuïteit van het visserijonderwijs, het betekende ook een
vervollediging van het lesprogramma over de drie graden van het secundair onderwijs.
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Uitbouw van het PMI tot een volwaardige secundaire school
Het PMI bood volledig secundair onderwijs met een eerste, tweede en derde graad
technisch onderwijs en een tweede graad beroepssecundair onderwijs. Daarnaast
werden ook de opleiding deeltijds secundair zeevisserijonderwijs en specifieke maritieme
opleidingen voorzien. Zo werden cursussen georganiseerd ter voorbereiding op de
examens schipper te visserij, schipper ter kustvisserij en motorist. Zij speelden in op de
behoefte aan steeds beter geschoolde en polyvalente bemanningen in de zeevisserij.
Op deze manier wilde de provincie het zeevisserijonderwijs revaloriseren tot een
volwaardig secundair onderwijs, afgestemd op de behoeften van de zeevisserijsector
en de ontwikkelingen inzake de zeevaart. Bovendien bood het een bredere vorming en
differentiatie, aangepast aan de algemene eisen van de arbeidsmarkt.
Met de specifieke maritieme opleidingen speelde het Provinciaal Maritiem Instituut
niet alleen in op de behoeften van de beroepszeevarenden maar ook van iedereen die
occasioneel met varen in contact komt. Dit laatste onder andere door het organiseren van
de cursus jachtman. Voor de zeevisserij waren er verschillende opleidingen die leiden tot
een hogere brevettering en een betere tewerkstelling. De Oostendse vestiging van het
Provinciaal Maritiem Instituut was de enige school in Vlaanderen waar je kon kiezen voor
de studierichting
matroos, in het beroepssecundair.
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Promotie via campagne Zee Kiezen
De zeevisserij is een sector in moeilijkheden, maar toch wordt er nog veel in geïnvesteerd
en blijft de visserij belangrijk in West-Vlaanderen.
Ter promotie van het zeevisserijonderwijs startte de provincie West-Vlaanderen in
2001, met Europese steun, de campagne Zee Kiezen. Met een website, een dvd en een
informatiemap moest die laatstejaars uit de lagere school en hun leerkrachten warm maken
voor een opleiding en een job in die sector. Het gebrek aan geschoolde arbeidskrachten
was en is een probleem in de zeevisserij. Jongeren die zo’n opleiding volgen, vinden zonder
problemen werk.
Het Centrum Maritieme Opleidingen in Zeebrugge
Dankzij het samenwerkingsverband tussen de provincie West-Vlaanderen, de VDAB en
het departement Onderwijs konden de leerlingen van het eerste en het tweede jaar van
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de tweede graad wekelijks gebruikmaken van de simulatoren, het navigatie-materiaal en
de radiokamer van het Centrum voor Maritieme Opleidingen van de VDAB te Zeebrugge.
Overheveling van het PMI naar het gemeenschapsonderwijs
Vooral om financiële redenen was volgens de deputatie als autonome inrichtende macht
optreden voor het maritieme onderwijs niet langer houdbaar (per jaar moest de provincie tot
867.000 euro bijleggen om het maritieme onderwijs in stand te houden). De provincieraad
sloot zich daarbij aan en keurde in 2005 een intentieverklaring goed tot overname van het
PMI door het gemeenschapsonderwijs.

15.2.3. Provinciaal Centrum voor Volwassenenonderwijs
Al van 1928 werd in de stedelijke Hogere en Middelbare Technische School van Kortrijk
avond- en zondagonderwijs georganiseerd dat voortdurend aangepast werd aan
economische evoluties en specifieke regionale opleidingsbehoeften (o.a. verfkunde,
weefkunde, montage, vlastechniek, radio- en autotechniek, levende talen, boekhouden).
In 1999 kreeg het avondonderwijs de naam ‘PTI-CVO Kortrijk’ mee, wat staat voor
Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk - Centrum voor Volwassenenonderwijs. Zoals uit
de naam blijkt ressorteerde dit centrum organisatorisch onder het Provinciaal Technisch
Instituut (PTI). Het PTI-CVO Kortrijk had diverse graduaatopleidingen (o.m. textiel en
elektronica) en tuinbouwonderwijs in zijn aanbod.
Op 1 september 2008 fusioneerde het PTI-CVO Kortrijk met het Centrum voor Volwassenenonderwijs Stedelijke Leergangen in Izegem (CVO-SLIZ). Deze operatie paste in
de schaalvergroting die de Vlaamse minister
van Onderwijs in het nieuwe decreet volwassenenonderwijs inschreef. Het nieuwe centrum
kreeg de naam ’Provinciaal Centrum voor
Volwassenenonderwijs West-Vlaanderen‘ mee.
De focus lag op niche-opleidingen zoals textiel,
tuinbouw, apotheekassistent en mode maar
het PCVO West-Vlaanderen bood ook andere
opleidingen aan, waaronder diverse graduaatsopleidingen (Hoger Beroepsonderwijs of HBO)
talen, informatica en bouw. Het PCVO telde vijf
lesplaatsen (drie in Izegem en twee in Kortrijk)
en bereikte jaarlijks ongeveer 2.000 cursisten.
Om het voortbestaan van het aanbod te kunnen
garanderen was de provincie genoodzaakt om
een fusie-partner te zoeken voor het PCVO.
Na gesprekken met verschillende andere
Centra voor Volwassenenonderwijs besliste de
provincieraad om met ingang van 1 september
2016 het PCVO te laten fusioneren en dus deel te
laten uitmaken van het CVO 3 Hofsteden (GO!).
Door de schaalvergroting en uitbreiding van het
aanbod had deze fusie positieve gevolgen.
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15.3. Provinciaal flankerend onderwijsbeleid
De provincie wil het West-Vlaamse onderwijsveld in zijn geheel ondersteunen. Daartoe
heeft ze een provinciaal flankerend onderwijsbeleid uitgebouwd dat zich met verschillende
acties en initiatieven richt naar het lager, secundair, hoger en volwassenenonderwijs.
Bijkomend wil de provincie de veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen optimaliseren.
Hiertoe stelde ze de site POV Zedelgem ter beschikking.

15.3.1. Hoger en universitair onderwijs
In opdracht van de provincie voerde het West-Vlaams Economisch Studiebureau (WES) in
1997 een onderzoek uit met betrekking tot het hoger onderwijs en de permanente vorming in
West-Vlaanderen. Op basis van deze gegevens werden aanbevelingen geformuleerd om het
aanbod hoger onderwijs in West-Vlaanderen te optimaliseren. Om dit aanbod beter bekend
te maken gaf het provinciebestuur, in samenwerking met de West-Vlaamse instellingen
voor Hoger Onderwijs, de studentengids uit. Deze gids werd naar alle laatstejaarsstudenten
van het middelbaar onderwijs gestuurd. Na enkele edities van de studentengids was het tijd
voor iets nieuws. Er werd toen geopteerd voor een jaarlijkse affichecampagne. In 2004 werd
Campus tv geboren, een samenwerking met Focus/WTV, met een wekelijkse uitzending
(20 afleveringen) die liep tot 2011. Tussen 2012 en 2014 werd Talent van Hier ingeschakeld
om het hoger onderwijs in West-Vlaanderen te promoten.
Eveneens als gevolg van de studie van het WES werd in 1998 een reglement permanente
vorming goedgekeurd door de provincieraad. Dit provinciaal reglement regelde de
toekenning van toelagen aan instellingen hoger onderwijs in West-Vlaanderen voor de
organisatie van permanente vorming op het niveau hoger onderwijs in West-Vlaanderen.
Het reglement werd in 2007 opgeheven omdat de projecten niet meer vernieuwend en/of
zelfbedruipend waren.
Meer en meer bleek dat levenslang leren via afstandsonderwijs terrein won. Eind december
1999 trad de provincie dan ook toe tot EduWEST.be, samen met het Centrum voor Volwassenenonderwijs Westhoek-Westkust en Advanced Projects en Products NV. Doel van de
vzw was “de introductie en het gebruik van nieuwe media in de provincie om educatieve
doelstellingen op een deskundige manier te coördineren en begeleiden”. Tien jaar later
werd de vzw opgeheven, EduWEST.be kon niet langer op tegen de grotere gespecialiseerde
bedrijven.
Als laatste pijler werd op 30 mei 2002 het provinciaal reglement betreffende de bevordering
van het West-Vlaams wetenschappelijk onderzoek goedgekeurd in de provincieraad. Door
dit reglement kon elke student uit het hoger onderwijs in aanmerking komen voor een toelage
voor de redactie van hun eindwerk met een specifiek West-Vlaams onderzoeksgehalte. Dit
reglement werd in 2013 opgeheven om zodoende een actiever beleid te kunnen voeren.

15.3.2. Volwasseneneducatie
In 2001 waren door de Vlaamse regering de ‘Edufora’ opgestart om in het brede landschap
van de publiek gefinancierde volwasseneneducatie in Vlaanderen meer samenwerking en
coördinatie te realiseren, maar ook om het aanbod van de opleidingsverstrekkers meer
behoefte- en vraaggericht te maken. Naast het ontwikkelen van een educatieve kaart
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vormde het opmaken van een behoeftendetectierapport de tweede grote opdracht van de
Edufora. Om dit te realiseren werd de provincie in drie regio’s opgesplitst. De provincie
zorgde per regio voor het nodige personeel, een locatie en de logistieke ondersteuning. In
elke regio werd de opdracht volbracht. Op 31 maart 2003 werd DIVA, of voluit de Dienst
Informatie Vorming en Afstemming, als opvolger van de Edufora, gelanceerd. Voor de
provincie was hierin geen opdracht meer weggelegd.
Met het nieuwe decreet volwassenenonderwijs van 15 juni 2007 werd het volwassenenonderwijs in Vlaanderen geheroriënteerd. Alle centra voor volwassenenonderwijs uit
één bepaalde regio werden verondersteld om samen een consortium op te richten. Dit
samenwerkingsverband diende te zorgen voor een betere afstemming van het volwassenenonderwijs én een behoeftedekkend aanbod voor die regio. In West-Vlaanderen
waren er twee consortia, met name Comenes en Webros. Op 7 juni 2012 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen beide consortia en de provincie ondertekend. Naast
financiële middelen werd er een ‘Provinciaal Platform Volwassenenonderwijs’ opgericht.
Als neutrale partner en intermediair bestuur fungeert de provincie als voorzitter. Het doel
van de samenwerking is de verdere ontwikkeling van het volwassenenonderwijs om zo te
komen tot een optimalisatie van en een kwaliteitsvol cursusaanbod voor volwassenen in
West-Vlaanderen. In 2015 werd een einde gesteld aan het bestaan van de consortia. De
provincie ging eind dat jaar in op de vraag van het Consortium XIII WEBROS overgedragen
te worden naar de provincie. Het platform Volwassenenonderwijs werd omgevormd naar
een ‘Provinciaal Strategisch Overlegplatform Levenslang en Levensbreed Leren’ dat
aan alle actoren in het volwassenenonderwijs en de volwasseneneducatie een neutraal
overlegplatform wil bieden voor kennisuitwisseling, bespreken van knelpunten, tendensen,
good practices en desgevallend ook kan optreden als intermediair of bemiddelaar naar
hogere en lagere beleidsniveaus.
Daarnaast ondersteunt de provincie diverse initiatieven rond volwassenenonderwijs zoals
de vzw Huis van het Leren – West-Vlaanderen (sinds 2016). Het Huis van het Leren is een
projectenvzw rond leeroriëntatie en begeleiding van volwassenen die activiteiten ontwikkelt
en ondersteunt in het kader van levenslang en levensbreed leren.
De VDAB, Syntra West en het volwassenenonderwijs bouwen in functie van
knelpuntberoepen samen onder de noemer ‘3 voor 1’ sinds 2015, op elkaar afgestemde,
flexibele opleidingstrajecten uit met een diploma als finaliteit. De provincie ondersteunt dit
initiatief ook sinds 2015.
Centra voor basiseducatie
De basiseducatie is een relatief jonge sector die beleidsmatig vorm en gestalte kreeg via
een Vlaams experiment Basiseducatie (1985–1990) met vijf experimentplaatsen verspreid
over Vlaanderen. Vanuit West-Vlaanderen participeerde de Westhoek met de bedoeling
ook agrarische omgevingen bij deze ontwikkelingen te betrekken. In afwachting van een
decreet Basiseducatie voorzag de provincie in extra financiële ondersteuning. Van 1990
(decreet Basiseducatie) tot 2008 waren er in West-Vlaanderen vijf centra voor basiseducatie,
sinds de fusie in september 2008 zijn er nog twee, namelijk het centrum voor basiseducatie
Brugge–Oostende–Westhoek en Kortrijk–Roeselare.
Om de naambekendheid te vergroten en om meer volwassenen te informeren over
het aanbod werken de centra met hun specifiek aanbod op provinciaal vlak samen,
hierin logistiek en financieel ondersteund door het provinciebestuur. Jaarlijks wordt een
promotiecampagne opgezet zoals affiches in de Lijn-bussen, de campagne met Club
Brugge ‘Ook wij zijn gestart op de schoolbanken’ en een schrijfwedstrijd met onder andere
de medewerking van Herr Seele en Gella Vandecaveye.
Het beleid van de provincie West-Vlaanderen
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De provincie ondersteunt eveneens de werking van de basiseducatie voor gedetineerden in
West-Vlaanderen. Via het project OLAT (Open Leren Achter Tralies) wordt geprobeerd om
via onderwijs hun herintrede in de maatschappij te bevorderen en vooral hun kansen op de
arbeidsmarkt te vergroten.
Anderstaligen
Op 7 mei 2004 keurde de Vlaamse regering het decreet op de ’Huizen van het Nederlands‘
goed. De Huizen van het Nederlands hebben als doelstelling het optimaliseren van de
dienstverlening ten aanzien van anderstaligen die Nederlands willen leren. Naast alle
aanbieders van NT2, de onthaalbureaus en de organisaties van cursisten NT2 kregen ook
de provinciebesturen door voormeld decreet een plaats en een opdracht binnen het Huis
van het Nederlands. Begin juli 2004 werd een werkgroep opgericht om de start van het Huis
van het Nederlands voor te bereiden. De provincie was hierbij projectdrager tot 11 mei 2005,
de dag waarop de vzw Huis van het Nederlands werd opgericht. Tot 2015, het moment
dat de aparte vzw’s Huizen van het Nederlands werden ondergebracht in het Agentschap
Inburgering bleef de provincie via de gedeputeerde voor onderwijs een rol opnemen in de
bestuursorganen van de vzw Huis van het Nederlands West-Vlaanderen.
Sinds 2008 was er een samenwerkingsovereenkomst tussen het provinciebestuur
West-Vlaanderen en de vzw Huis van het Nederlands. Met deze samenwerkingsovereenkomst werd het project ‘Inleefstage voor anderstaligen’ jaarlijks gesubsidieerd.
Task Force Vluchtelingen
Eind 2016 startte de provincie de taskforce vluchtelingen op. Het was een antwoord op
de verhoogde instroom van mensen op de vlucht, ook in West-Vlaanderen. Van meet af
aan waren veel organisaties, overheden en vrijwilligers bij de opvang van deze mensen
betrokken.
In lijn met de bevoegdheden en expertise zette het provinciebestuur in op toeleiding
naar jobs en taalverwerving, twee aspecten die van groot belang zijn om mensen te laten
integreren. De opdracht van de taskforce is dan ook drieledig: informeren, coördineren
en co-creëren. In het pilootproject te Koksijde werden organisaties samengebracht om
het traject van een asielzoeker - van aankomst, over Nederlands leren, een arbeidskaart
verwerven, een cursus maatschappelijke oriëntatie volgen, tot zich op de arbeidsmarkt
begeven - zo vlot en gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen.
Samen met de RESOC’s zal het model, zoals het ontwikkeld werd in Koksijde, in de
verschillende regio’s worden uitgerold.
Duaal leren
In het concept van het duaal leren dat de Vlaamse regering in 2015 ontwikkelde brengt de
lerende een groot deel van zijn/haar tijd door in het bedrijf (op de werkplek). De provincie
is overtuigd van de grote meerwaarde die deze onderwijs- en opleidingsmethodiek biedt,
zowel voor de lerenden als voor de ondernemingen en dit voor alle opleidingsniveaus. Ze
nam daarom ook zelf een aantal initiatieven waaronder het mee uitwerken en begeleiden
van het ESF-project Teaching Hotel in het schooljaar 2016-2017 waarbij een draaiboek
werd ontwikkeld voor het uitwerken van trajecten duaal leren. Daarnaast organiseerde de
provincie een roadshow met alle relevante partners (Voka West-Vlaanderen, Syntra West,
VDAB en RTC West-Vlaanderen) gericht op de concrete implementatie van het duaal leren
in West-Vlaanderen.
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15.3.3. Basis- en secundair onderwijs
Tobias Schiff is een Vlaming die tijdens de Tweede Wereldoorlog meerdere Duitse concentratiekampen overleefde. In 2000 werd het educatieve project ’Tobias Schiff‘ gerealiseerd.
Het provinciebestuur legde zijn getuigenis vast op video en verrijkte die met beelden uit de
Tweede Wereldoorlog. Het educatieve pakket bestaat uit een DVD en een begeleidende
brochure. Beiden werden anno 2017 nog steeds opgevraagd door scholen en verenigingen.
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) is een internationaal letterwoord
dat staat voor een waaier aan technologische, technische, exact-wetenschappelijke en
wiskundige opleidingen en beroepen. De samenleving heeft meer mensen nodig met een
STEM-profiel. Om jongeren te stimuleren om voor STEM-opleidingen en -loopbanen te
kiezen, werkte de Vlaamse regering het STEM-actieplan uit. De provincie schaarde zich achter
deze doelstellingen en nam in dit kader ook een aantal initiatieven, waarbij het Regionaal
Technologisch Centrum (RTC) West-Vlaanderen de belangrijkste partner is voor de provincie.
In samenwerking met deze vzw organiseerde de provincie reeds een aantal studiedagen rond
het thema, wordt een nieuwsbrief verstuurd rond het thema, worden West-Vlaamse scholen
geadviseerd in hun STEM-beleid en worden met scholen, bedrijven en andere partners
gemeenschappelijke projecten opgezet.

15.3.4. Opleidingen voor veiligheidsdiensten
Ingevolge de beslissing van de provincieraad van 25 september 2008, werd het gewezen
militair domein te Zedelgem, Kwartier Kapitein Stevens, in gebruik genomen door de
provincie via een domaniale vergunning verleend door de minister van Landsverdediging.
De provincie stelde de site begin 2009 ter beschikking van het WFIV vzw62 met als doel
een hedendaagse multidisciplinaire veiligheidsschool uit te bouwen op één centrale locatie,
namelijk het Provinciaal Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV).
Eind 2014 werd de verkoop van het voormalige militaire domein gefinaliseerd. De totale
aankoopprijs van het domein met omliggende OCMW-gronden, inclusief gebruiks- en
pachtvergoedingen betaald in afwachting van de verkoop, bedroeg 3,8 miljoen euro. Tussen
de provincie en het WFIV werd een 99 jaar durende erfpacht afgesloten vanaf 1 november 2013.
Vanaf 2014 werd gestart met de realisatie van het masterplan POV Zedelgem. Voor dit
masterplan voorzag de provincie een investeringstoelage van 1,3 miljoen euro (2014–2015),
stelde de provincie zich borg voor een banklening van 9 miljoen euro en voorziet ze de
budgetten voor de terugbetaling van deze lening tot 2037. Naast de investeringstoelagen
voorziet de provincie sinds 2016 een jaarlijkse werkingstoelage aan het WFIV vzw.
Terwijl in september 2015 de vuurhal voor brandweerbestrijdingsoefeningen officieel
werd ingehuldigd, opende in het voorjaar van 2016 het vernieuwde simulatiehuis voor de
West-Vlaamse Politieschool. In dit simulatiehuis worden tactische interventietechnieken en
specifieke vaardigheden in realistische omstandigheden ingeoefend. Vanaf juni 2017 werd het
vernieuwde hoofdgebouw in gebruik genomen. In dit hoofdgebouw zijn naast een centraal
onthaal, talrijke leslokalen, refter, aula en burelen voor het opleidingskader voorzien.
62 Het West-Vlaamse Facilitair Instituut voor Veiligheidsdiensten (WFIV) is een faciliterende vzw die instaat voor de algemene
werking en het beheer van de infrastructuur en die in november 2008 werd opgericht door de Brandweervereniging
West-Vlaanderen, het Instituut voor Dringende en Medische Hulpverlening vzw, het West-Vlaamse Opleidingscentrum
voor Brandweer-, Reddings- en Ambulancediensten vzw (Wobra) en de West-Vlaamse Politieschool vzw.
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16.1. Inleiding
Het vierde deel van de publicatiereeks over (het beleid van) de West-Vlaamse provincieraad
is het eerste deel waarin formeel sprake is van sportbeleid. Voordien was dit in handen
van de vzw West-Vlaamse Sportraad. Met de oprichting van een autonome sportdienst
en autonome sportraad werd het startsein gegeven voor een dynamisch en kwalitatief
sportbeleid waarbij vanaf 1997 drie sportbeleidsnota’s het licht zagen.
Sportdossiers waarmee de raad in aanmerking kwam, situeerden zich vooral op
infrastructureel vlak: de renovatiewerken in het Provinciaal Sport- en Natuurcentrum De
Gavers te Harelbeke, de opstart van een nieuw olympisch zwembadproject te Sint-Andries
en de uitbouw van de Transfosite te Zwevegem rond duik- en avonturensport. Daarnaast
heeft de raad veel subsidiereglementen voor de sportsector goedgekeurd.

16.2. Oprichting provinciale sportdienst
Tot 1995 werd het sportbeleid van de provincie uitbesteed aan de vzw West-Vlaamse
Sportraad.
Door nieuwe decretale wetgeving konden provinciale sportdiensten voor het eerst door de
Vlaamse overheid erkend en gesubsidieerd worden voor maximum drie sportfunctionarissen. Voorwaarde daarbij was de oprichting van een autonome provinciale sportdienst,
wat de raad in 1996 bekrachtigde. Een belangrijke subsidievoorwaarde lag in de opmaak
van een provinciaal sportpromotieplan. Dit beleidsonderdeel werd geïntegreerd in de
eerste sportbeleidsnota die de raad in 1997 goedkeurde voor de periode tot 2001.
Tevens werd een aparte Provinciale Sportraad West-Vlaanderen opgericht die samengesteld werd uit hoofdzakelijk gemeentelijke sportraden en provinciale sportfederaties.
De vzw West-Vlaamse Sportraad werd in 2018 statutair omgevormd tot de vzw
West-Vlaamse Sportpromotie. Hoofddoelstellingen waren de uitgave van het
driemaandelijks tijdschrift Sport West en het financieel-organisatorisch beheer van de
sportpromotionele evenementen. Het provinciebestuur verwierf een meerderheid in de
bestuursorganen van de vzw, die voorts werd aangevuld met verdienstelijke vrijwilligers
uit de oude vzw West-Vlaamse Sportraad.
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16.3. Provinciaal Sport- en Natuurcentrum De Gavers
De Vlaamse overheid wilde eind vorige eeuw het aantal Bloso-sportcentra drastisch
reduceren. Sport- en recreatiecomplexen die een eerder lokaal of regionaal karakter
toonden, werden aan gemeentelijke en provinciale overheden aangeboden met het
oog op overname. Het Bloso-sportcentrum gelegen op het provinciedomein De Gavers

Het Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers
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te Harelbeke werd tot dan uitgebouwd en geëxploiteerd door de Vlaamse overheid. In
1999 had de provincie de erfpacht overgenomen, evenals alle onroerende en roerende
goederen.
De verouderde infrastructuur dwong de provincie al snel tot de ontwikkeling van een
masterplan voor de toekomstgerichte uitbouw van een eigentijds en hoogkwalitatief
centrum voor water- en avonturensport. Een ideeënwedstrijd voor architectuur werd
uitgeschreven, wat vervolgens leidde tot de toewijzing van de coördinatie en uitvoering
van de renovatiewerken aan het architectenbureau URA.
Een eerste grondige ingreep was de verlegging van de verouderde bedding van de
Gaverbeek verder landinwaarts in een meanderende natuurrijke bedding. Een specifieke
zwemzone werd aangelegd, met inbegrip van een zwempaviljoen met kleedkamers
en sanitaire voorzieningen. Aan de andere kant van de landtong kwam een speciale
instapplaats voor duikers.
Een volledig nieuw onthaal- en bezoekerscentrum zag in 2010 het licht. Dit betekende
meteen het startsein voor de ontwikkeling van een dynamisch natuur- en milieu-educatief
programma.
In 2011 werden de werken aangevat voor de aanleg van damwanden als voorbereidende
fase voor de realisatie van een nieuw watersportgebouw, dat niet enkel als loods moest
dienen voor sportmateriaal, maar tevens als secretariaat en cafetaria voor de Gaverclubs.
Verderop richting de bossen werden de eerste werkzaamheden aangevat voor de aanleg
van een bovenlokale avonturensportsite met hoog- en laagtouwenparcours en hindernissenpistes.
In 2014 werden nog twee grote infrastructuurwerken feestelijk geopend. Het
Watersportgebouw herbergt een clubhuis-cafetaria en secretariaat voor de gefusioneerde
Zeil- en Surfclub Gavermeer. Daarnaast zijn sanitaire- en kleedruimtes, een polyvalente
zaal, drooglokalen, opbergruimte en een technisch lokaal ondergebracht in het nieuwe
watersportcentrum. De avonturensportinfrastructuur, bestaande uit een 180 m lange
deathride vanaf een 8m hoge klimmuur, een hoogtouwenparcours met drie circuits, een
lage- en hoge teambuildingspiste, een hindernissenparcours en een speleobox werden in
maart 2014 in gebruik genomen.
Met het nieuwe watersportgebouw kon de oude Bloso-loods afgebroken worden en
plaatsmaken voor een nieuwe botenparking in 2016. Tenslotte begonnen in 2017 de werken
voor een nieuwe natuur- en milieueducatieve zone met o.a. een poel met doorkijkwand.
Met de vernieuwing van de zuidelijk site werd de inhoudelijke werking sinds 2011 verder
uitgebouwd met als gevolg de oprichting van het Provinciaal Sport- en Natuurcentrum
De Gavers. Op 1 januari 2017 veranderde de naam naar Provinciaal Recreatie- en
Natuurcentrum De Gavers omwille van de duidelijke taakafbakening binnen de
staatshervorming. Sinds 2011 kende deze werking een enorme groei. Het provinciedomein
ontvangt jaarlijks 780.000 bezoekers (onderzoek Westtoer 2015-2016) en het centrum
verzorgt onder andere events, workshops, avonturen- en natuurdagen voor scholen en
groepen en recreatie (zwemmen en kajak tijdens de zomermaanden) voor jaarlijks ruim
60.000 deelnemers.
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16.4. Het Provinciaal Olympisch Zwembad
Het Provinciaal Olympisch zwembad, beter bekend als het Olympiabad, bestaat sinds
1978 en is een uniek 50-meterbad voor grote competities.
Begin deze eeuw bleek dat het bad stilaan verouderd was. De sterk teruggelopen bezoekersaantallen, de technische problemen en de verstrengde Vlarem-normen noopten tot
nieuwe investeringen door een grondige renovatie of zelfs tot de bouw van een nieuw,
eigentijds, olympisch genormeerd bad.
In dat kader dienden de provincie West-Vlaanderen en de stad Brugge in 2008 een
gezamenlijke subsidieaanvraag in bij de Vlaamse Gemeenschap voor de bouw van een
multifunctioneel zwembad in Brugge. Eind 2008 keurde de Vlaamse regering de aanvraag
goed. Daarbij werd bepaald dat het project voor een nieuw multifunctioneel zwembad
invulling kon krijgen via Publiek-Private Samenwerking (PPS) met een looptijd van 30 jaar
en met een tussenkomst in de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding van 319.800 euro
(incl. BTW).

S&R Olympia te Brugge dat in 2015 de deuren opende © Henk Rogier (S&R)
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In 2009 reeds ondertekenden de provincie en de stad Brugge een gezamenlijke intentieverklaring over de bouw van een nieuw Olympiabad. Daarin stond onder meer dat de
stad jaarlijks gedurende 30 jaar 373.000 euro (incl. BTW) zou bijdragen tot de beschikbaarheidsvergoeding en dat de noodzakelijke gronden op de Olympiasite (zone tussen
het bestaande Olympiabad en het Jan Breydelstadion) aan de provincie in erfpacht
zouden worden gegeven tegen de vergoeding van 1 symbolische euro per jaar. De
bijdragen van Vlaanderen (319.800 euro) en de stad (373.000 euro) in de zogenaamde
beschikbaarheidsvergoeding vertegenwoordigen slechts een deel van de totale beschikbaarheidsvergoeding nodig voor het totale concept. De opleg zou de provincie voor haar
rekening nemen met een plafondbedrag van 1.607.100 euro per jaar. Dit impliceerde dat
aan de markt een projectvoorstel gevraagd werd in de grootteorde van 2 tot 2,3 miljoen
euro per jaar (incl. BTW).
Beide partijen wensten voor het verwezenlijken van het project een beroep te doen op
de expertise van de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorziening (TMVW).
TMVW kreeg de opdracht een bouwprogramma voor het nieuwe zwembad uit te werken
waarin aandacht was voor de basisbehoefte (een Olympisch zwembad volgens de officiële
normen) maar eveneens een in-/uitzwembad en de noodzakelijke randaccommodatie
aangevuld met recreatieve voorzieningen.
Met dit programma had Vlaanderen de nodige stappen uitgewerkt voor het uitschrijven van
een projectontwikkelingsopdracht waarbij zowel het ontwerp, de bouw, de financiering als
het onderhoud waren inbegrepen evenals de exploitatie voor 30 jaar (zgn. DBFMO-overeenkomst).
Eind 2009 besliste de provincieraad niet alleen over de overdracht van het subsidiedossier
aan TMVW, ze verleende tevens de goedkeuring aan de overheidsopdracht63 . TMVW ontving
vijf kandidaturen van projectontwikkelaars, waarvan er vier werden weerhouden. Daarnaast
keurde de provincieraad een gunningsleidraad (bestek) goed evenals de DBFMO-overeenkomst, zijnde het ontwerp van contract dat de privé-exploitant voor 30 jaar zou afsluiten met
TMVW (in opdracht van de provincie en de stad).
In 2012 werd een preferentiële partner gekozen waarmee concrete onderhandelingen
gestart werden die eind 2012 resulteerden in de selectie door de Vlaamse regering van
een projectontwikkelaar op basis van een ‘best and final offer’. S&R Brugge, dochteronderneming van S&R Group werd aangesteld voor de bouw en exploitatie. Aangezien een
publieke zwembadinfrastructuur een dure aangelegenheid is, hebben de provincie en de
stad Brugge aan de private partner de mogelijkheid gegeven om rendabele activiteiten aan
het basisprogramma toe te voegen (recreatiebad en horeca). Hierdoor kan S&R Group een
subtropisch zwemparadijs aanbieden in combinatie met democratische tarieven.
Naast de jaarlijkse structurele beschikbaarheidsvergoeding voorzag de provincie een
eenmalig bijkomend investeringsbedrag van ruim 2.100.000 euro (exclusief btw) voor de
aanleg van de omgeving (parking, groen, wegen). Tot eind maart 2015 bleef het bestaande
Olympiabad operationeel. Daarna werd het afgebroken om plaats te maken voor een parking.
Op 29 mei 2015 werd het nieuwe S&R Olympiabad Brugge officieel geopend.
Het nieuwe zwemcomplex is op te splitsen in twee grote onderdelen: een competitiebad en
63 Het betrof meer bepaald een onderhandelingsprocedure met bekendmaking en een selectieleidraad voor de eerste
fase.
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een subtropisch zwembad. Het competitiebad van 50 op 25 m is Olympisch genormeerd voor
zwemmen, waterpolo en synchroon zwemmen en is geschikt voor activiteiten van provinciaal
tot internationaal niveau. Deze kuip komt tevens tegemoet aan de Brugse noden rond
schoolzwemmen, clubzwemmen en recreatiezwemmen. Het sportbad omvat een inzinkbaar
ponton met doorzwemgedeelte zodat het zwembad in verschillende delen kan opgesplitst
worden. Twee beweegbare bodems zullen zorgen voor verschillende waterdieptes tot 3
meter. Het bad telt tien banen, twee meer dan het vroegere Olympiabad. Het subtropisch
bad beschikt over een sterk recreatief aanbod, bestemd voor alle doelgroepen. Dit vertaalt
zich concreet in een golfslagbad, een unieke wildwaterbaan van 100m lang, een ruim
kinderbad, een waterspeeltuin en een familieglijbaan van 75m lang, allemaal onder één dak
en dus 12 maanden per jaar toegankelijk. Daarnaast zijn ook het sauna- en wellnessgedeelte
inbegrepen in de toegangsprijs. Het golfslagbad kan bij wedstrijden gebruikt worden als
inzwembad voor de atleten, wat een vereiste is van de internationale zwemfederatie.

16.5. Transfosite Zwevegem
In 2004 kocht de gemeente Zwevegem de oude elektriciteitscentrale op de site Transfo van
de toenmalige eigenaar Electrabel. De site van 10 ha is waardevol industrieel archeologisch
erfgoed met indrukwekkende gebouwen en machines, waaraan de gemeente in een
samenwerkingsverband met diverse partners een volwaardige nieuwe bestemming wilde
geven. In de herbestemming zitten tentoonstellingsruimtes, vergader- en polyvalente
zalen (o.a. Mice), woningen maar ook kansen voor avontuurlijk sporten zoals duiken en
indoor- of outdoor-avonturensport.
Wat sportmogelijkheden betreft vond de gemeente een partner in het provinciebestuur
en wat de site-ontwikkeling naar wonen betreft in de dienstverlenende intercommunale
Leiedal. Hiervoor werd in 2007 tussen de drie partners een samenwerkingsovereenkomst
(raamakkoord) gesloten teneinde vast te stellen waartoe zij zich verbinden ten aanzien van
het project Transfo te Zwevegem. De provincie neemt er haar rol op vanuit haar missie van
bovenlokale taakbehartiging en gebiedsgerichte samenwerking en was trekker van het
deelproject ‘duiktank’ en van het deelproject ‘avontuurlijk sporten’, wat perfect aansloot
bij haar beleidsdoelstelling om een hefboomfunctie te vervullen inzake bovenlokale sportinfrastructuur.
In maart 2010 nam de provincieraad de beslissing om het bestek goed te keuren. In
het kader van haar trekkerschap voor dit project verkreeg de provincie overigens een
opstalrecht van de gemeente Zwevegem voor de site van de duiktank onder opschortende
voorwaarde van het bekomen van de Europese subsidies.
De duiktank is een oude stookolietank die herbestemd zal worden om voor alle duikers
een kwalitatieve, betaalbare en unieke duikinfrastructuur te realiseren. De tank heeft een
diepte van 17 m en een diameter van 33m en is door zijn diepte de perfecte tussenstap
tussen duiken in open water en duiken in een zwembad. Vlaanderen heeft niet veel
openlucht duiksites zodat de realisatie van de duiktank een alternatief vormt dat ook
buiten de grenzen perspectieven biedt, reden waarom in Interregverband ook het project
Grenzeloos Duiken met buitenlandse partners werd opgezet.
De provincie beoogde een bouwprogramma dat ruimte moest creëren voor opleidingen,
beroepsstages, duikevenementen enz. en wilde zowel aan amateurs als professionele
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duikers een verrassende ervaring bieden. De duiktank diende verder toegankelijk te zijn
voor personen met een handicap.
De provincieraad keurde in oktober 2012 de herbestemming goed van een oliereservoir tot
duiktank op de site Transfo . De totale kostprijs van de tank werd geraamd op 4.291.011,71
euro en de realisatie was pas mogelijk dankzij verschillende subsidies. Toch stond de
provincie West-Vlaanderen in voor het grootste deel daarvan, in totaal 1.561.500 euro.
Op 8 september 2013 werd de eerste steen gelegd en anderhalf jaar later was de unieke
duiktank klaar voor gebruik. De duiktank, gevuld met 4,7 miljoen liter glashelder water
als sponsoring door De Watergroep, werd op 20 maart 2015 feestelijk geopend. De
bvba Duiktank staat in voor de concessie van de tank in nauwe samenwerking met
de West-Vlaamse duikfederatie WEVOS en het provinciebestuur West-Vlaanderen.
De 10 000ste bezoeker werd begin 2017 in de bloemetjes gezet bij de opening van de
toegevoegde onderwaterbeleving. Er werd een heus Atlantis-decor met verschillende
oefenplateaus, duikgangen en een onderzeeër in de tank ondergebracht.

De duiktank op de Transfosite te Zwevegem opende in 2015 de deuren voor het publiek © Peter Ryngaert
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Vanaf januari 2017 gaf het provinciebestuur haar gronden, in recht van opstal gegeven door
de gemeente Zwevegem, voor avontuurlijk sporten in concessie aan bvba Oenanthe. Zij
staan in voor de uitbating van avontuurlijk sporten op de site Transfo. Het provinciebestuur
maakte in 2017-2018 ook werk van het gebruiksklaar maken van de bovenverdieping van
het mechaniekersgebouw voor groepen avontuurlijke sporters. Met touwenparcours,
aquaparcours, lasershooting en de hoogste via ferrata tussen 2 torens in Vlaanderen
vormt Transfo een uitzonderlijke avonturensportsite complementair aan het aanbod in het
Provinciaal Recreatie- en Natuurcentrum De Gavers.
Beiden vormen een hotspot binnen het provinciale project Je Wildste Westen. In 2016
werd een partnerschap aangegaan tussen zowel een publieke als een private speler in de
regio rond het kanaal Bossuit-Kortrijk. Dit om de regio te profileren als dé plaats bij uitstek
voor avontuurbeleving. Samen met Toerisme Leiestreek, de provincie en de gemeenten
zetten private actoren hun beste beentje voor om unieke, avontuurlijke arrangementen te
ontwikkelen. Samen promoten ze het aanbod via o.a. de website www.jewildstewesten.be
en diverse promocampagnes.
Het provinciebestuur blijft een actieve rol innemen bij de verdere herbestemming van
de site Tranfso. Na het ABC van Transfo, wat staat voor Avontuur, Business en Cultuur
bundelen de partners de krachten om ook de D en E, Duurzame Energie, verder te
ontwikkelen.

16.6. Betoelaging van sportieve instanties
De provincie heeft voor bovenlokale sportorganisaties steeds de traditie gekend om
via kwalitatieve impulsen hun werking te ondersteunen. Het reglement betreffende
de werkingstoelagen aan sportieve instanties heeft in de loop van de jaren een aantal
wijzigingen ondergaan. Zo werd overgestapt van specifieke reglementen per doelgroep
naar één overkoepelend reglement dat alle doelgroepen (met uitzondering van de gehandicaptensport) bereikt.
In 1998 werd, naast een bestaand reglement voor ondersteuning van West-Vlaamse
sportfederaties, een specifiek reglement goedgekeurd waarbij de subsidiëring de werking
van de Stichting Vlaamse Schoolsport en het Instituut voor Sportbeheer geregeld werd.
Deze instanties konden werkingstoelagen krijgen op basis van hun jaarlijkse organisatie
van promotionele activiteiten, vormingsbijeenkomsten, studies of onderzoeken en
minstens een jaarlijkse voorstelling aan de pers.
Een analoog reglement werd goedgekeurd voor de ondersteuning van West-Vlaamse
burensportdiensten. Burensportdiensten waren op dat moment informele samenwerkingsverbanden tussen de sportdiensten van buurgemeenten.
In 2000 werd het reglement op de erkenning en de betoelaging van West-Vlaamse
sportfederaties hervormd. Vanaf dat moment konden sportfederaties rekenen op een
basistoelage van 371,84 euro die werd vermeerderd met 4,96 euro per aangesloten
vereniging. De aanvullende toelage werd toegekend op basis van het gevoerde jeugdbeleid,
vormingsbeleid, informatiebeleid, sportmedisch beleid, promotiebeleid en prioriteitenbeleid.
In 2003 werden de specifieke reglementen samengevoegd tot één globaal reglement
dat de ondersteuning aan West-Vlaamse sportfederaties, West-Vlaamse sportpartners
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(Stichting Vlaamse Schoolsport en Instituut voor Sportbeheer) en de West-Vlaamse
burensportdiensten regelde. Er werd voor geopteerd om niet langer te subsidiëren maar
om samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten met de diverse instanties. Deze samenwerkingsovereenkomsten hadden betrekking op vorming, sportmedische begeleiding,
sportpromotionele evenementen, sensibiliseringsacties, onderzoek, provinciale competitiekalender en provinciale trainingen of stages. Afhankelijk van de mate waarin de sportieve
instantie inspeelde op deze themata, werd het bedrag van ondersteuning bepaald.
Door de invoering van het Sport voor Allen-decreet in 2008 werden de gemeenten en
de provincies verplicht om subsidies toe te kennen. Het bestaande reglement omtrent
de samenwerkingsovereenkomsten diende dus aangepast te worden. Ook gemeenten
kwamen in aanmerking voor subsidiëring van hun continue sportbeoefening: sportklassen,
evenementen en gezondheidsprojecten.
Na uitgebreide discussie met Bloso (als toezichthoudende overheid), diende het reglement
aangepast te worden met expliciete opname van kwantitatieve en kwalitatieve criteria.

16.7. Betoelaging van sportinfrastructuurprojecten
In de provinciale Beleidsnota Sport 2003-2006 werd gesteld dat de provincie inzake
sportinfrastructuur een kerntaak had te vervullen voor het uitbouwen en beheren van de
eigen accommodaties en dat er daarnaast op weloverwogen basis kon geparticipeerd
worden in externe sportinfrastructuur met bovenlokaal karakter. Uit een infrastructuurstudie die werd uitgevoerd bleek dat de behoeften zich vooral situeerden op het vlak van
gymnastiekhallen, hockeyvelden en permanente motorcrossterreinen.
De sportsector werd in die jaren ook al geconfronteerd met verschillende regelgevingen
die de bouw, de renovatie of de exploitatie van sportaccommodaties beïnvloeden.
Denken we maar aan de problematiek rond ruimtelijke ordening, al dan niet gelieerd aan
zonevreemde sportvoorzieningen, de verordeningen i.v.m. de natuur, de milieuwetgeving,
de veiligheidswetgeving, enz.
Om een aanzet van oplossing voor deze problemen te realiseren, nam de provincie
West-Vlaanderen het initiatief om een nieuw subsidiereglement te ontwikkelen. In dat
kader keurde de provincieraad in 2004 het provinciaal reglement voor infrastructuursubsidiëring van sportief-recreatieve projecten goed. In uitvoering van dit reglement bepaalde
de deputatie jaarlijks de prioritaire projecten waaraan steun kan verleend worden.
Zo werden in de periode 2004-2012 infrastructuursubsidies verleend aan de stad
Oostende, aan het Westhoek Turncentrum in Vlamertinge, aan de gemeente Wevelgem,
aan de stad Tielt, aan de stad Izegem en aan Bloso voor het bouwen van een provinciale
topturnhal. Subsidies voor het realiseren van een waterhockeyveld werden verstrekt aan
de hockeyclubs van Brugge, Oostende en Kortrijk. Verder werd in Waregem de provinciale
trampolinehal gesubsidieerd en in Zwevegem de digitalisering van de Olympische
schietstand.
In de legislatuur 2013–2019 werden subsidies verstrekt voor het realiseren van een
vechtsportzaal in Torhout en Poperinge. Het beleid rond de topturnhallen werd verdergezet
met de subsidiëring van de topturnhal in Menen.
_
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Vanaf deze legislatuur werd watersport een prioriteit. Vanuit dit oogpunt werden subsidies
verleend aan Lakeside Paradise in Knokke voor een waterskikabelbaan, aan Anemos Heist,
Roeiclub KRNSO Ostende, OSRC Oostende, Zeescouts Harelbeke, Westhoek Kajakclub
Veurne en Twins Bredene voor de uitbreiding van hun sportpatrimonium.
Een ander speerpunt was de paardensport. In dit kader werd de Hippodroom van Kuurne
gesubsidieerd voor de inrichting van het binnenplein.
De atletieksport werd ondersteund door betoelaging van de nieuwe piste in Beernem en
de renovatie van de piste in Veurne.
In Kortrijk werd de speleo en de instructieklimwand in Blueberry Hill, de schietstand en de
Urban sporthal ondersteund.
De ontluikende sport padel kreeg een steuntje in de rug door de subsidiëring van velden
in Oostende en Gistel. Het noorden van de provincie werd verder ontwikkeld door de
steun aan de beweeghal van de toekomst in Brugge, de realisatie van een blokartpiste in
Oostende en de renovatie van de schermzaal van de Hallebardiers in Brugge.
In het centrum van de provincie werd de aankoop en renovatie van een bokszaal
gesubsidieerd, samen met de aanleg van een BMX- en trialpiste in Hooglede.
In 2015 werd het provinciaal reglement betreffende het subsidiëren van energiebesparende
maatregelen in West-Vlaamse zwembaden goedgekeurd. Een subsidiebudget van
666.154 euro stimuleerde 16 gemeenten om voor 3.782.759 euro investeringen te doen in
energiebesparende maatregelen.

16.8. Betoelaging van sport voor personen met
een handicap
Vanuit diverse regelgevingen en taakafspraken op Vlaams niveau werd gehandicaptensport
(afgekort: G-sport) eind jaren 1990 als kernbevoegdheid aan de provincies toegewezen.
Daartoe werd in elke provinciale sportdienst een G-sportcoördinator aangesteld. De
invulling van de kerntaak G-sport gebeurde na afstemming met de andere provincies en
complementair aan de bestaande sportstructuren voor personen met een handicap.
In uitvoering van het G-sportbeleid en in navolging van het provinciaal reglement
sportieve initiatieven, werd in 2008 het provinciaal reglement uitgewerkt betreffende
de subsidiëring van sportieve initiatieven en randvoorwaarden voor personen met een
handicap. De provincie wilde de sportieve werking van die organisaties zowel op kwalitatief
als kwantitatief vlak stimuleren, door acht verschillende aspecten te subsidiëren:
sportkalender, materiaal, kwaliteitszorg, vorming, toegankelijkheid, productontwikkeling,
begeleiding en talentontwikkeling. Sportfederaties, G-sportfederaties, G-sportclubs,
G-werkingen en andere organisatoren zonder commerciële doelstellingen kwamen in
aanmerking voor financiële ondersteuning.
In 2011 werd het subsidiereglement na inhoudelijke evaluatie bijgestuurd en vereenvoudigd.
Subsidies werden voortaan toegekend voor vijf aspecten: duurzaam G-sportaanbod,
G-sportmateriaal, informatieverspreiding, vorming en gekwalificeerde sportbegeleiding.
Het vernieuwde subsidiereglement wierp duidelijk zijn vruchten af want jaar na jaar steeg
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het aantal gesubsidieerden, waardoor ook het budget meermaals moest opgekrikt worden.
In 2012 werden 13 G-sportorganisaties ondersteund.
Vanaf 2015 (werkingsjaar 2014) kwamen enkel nog G-sportclubs en G-werkingen
in aanmerking voor een subsidie. Federaties en andere sportorganisatoren zonder
commerciële doelstellingen werden vanaf dan niet meer ondersteund. In 2016 kregen al
64 G-sportclubs en G-werkingen een subsidie toegekend voor hun sportieve werking voor
personen met een handicap.
Subsidies voor G-sport (2012-2016)

Subsidies G-sport: 2012-2016
Werkingsjaar

2012

2013

2014

2015

2016

Subsidiebedrag (euro)

30 000

30 000

40 000

40 000

50 000

Aantal gesubsidieerden

13

34

45

55

64

16.9. Stopzetting provinciale sportbevoegdheid
In het kader van het Witboek Interne Staatshervorming zou de provincie in de toekomst
enkel nog gesloten taken rond sport als persoonsgebonden materie kunnen opnemen.
Het sectordecreet rond lokaal sportbeleid voorzag in 2014 enkel nog een provinciale
beleidsprioriteit ‘gehandicaptensport’. Volgens de afspraken in het bestuursakkoord
tussen de provincies en Vlaanderen mochten voortaan enkel nog deze zes decretale
sportbevoegdheden uitgeoefend worden:
-

gehandicaptensport (met een subsidie van 0,06 euro/inw.);
regiowerking in de sportsector (op vraag van gemeenten);
organisatie en ondersteuning van sportevenementen;
bouw en subsidiëring van bovenlokale sportinfrastructuur;
coördinatie van sport, natuur en ruimtelijke ordening;
beheren van unieke bovenlokale sportinstellingen (Huis van de Sport, Wielerschool).

Via de verevening zou de subsidiëring van provinciale sportfederaties en de ondersteuning
van de vzw Vlabus afdeling West-Vlaanderen vanaf 2014 aan de provincie onttrokken
worden. Sindsdien dienen zij voor de nodige ondersteuning een beroep te doen op de
Vlaamse overheid.
In het regeerakkoord 2014-2019 heeft de Vlaamse regering het voornemen geuit om de
provincies verder af te slanken. De beslissing om de provincies niet langer bevoegd te
maken voor persoonsgebonden aangelegenheden impliceerde dat de sectorale decreten
(zo o.m. het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een
lokaal sportbeleid) werden geschrapt. Dit houdt in dat er in de toekomst geen provinciale
sportdiensten meer zullen bestaan en dat de provincie zich niet meer mag bezighouden
met sport. Op 26 juli 2016 besliste de regering dat deze beslissing uitgevoerd zal worden
vanaf 1 januari 2018.

_
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De zes hogervermelde decretale taken werden naar andere overheidsniveaus overgedragen
vanuit het principe van subsidiariteit: eerst zullen gemeenten, vervolgens regionale verbanden
en tenslotte de Vlaamse overheid (Sport Vlaanderen) de kans geboden worden deze
provinciale sportbeleidsaspecten over te nemen. Ook de decretale subsidiëring van gehandicaptensport voor de provincies valt weg vanaf 2018. De provinciale sportbevoegdheden
gaan volledig over naar het Agentschap Sport Vlaanderen, evenals de personeelsleden
werkzaam in de sportdienst.
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Welzijn: een kwestie van sensibiliseren,
netwerkvorming en impulsen geven
17.1. Inleiding
De werking van het provinciebestuur op het vlak van welzijn focuste tot 2013 rond een
aantal assen, die zich vertaalden in de thema’s die verder worden toegelicht. De focus
lag in de drie legislaturen tot 2013 op volgende grote opdrachten:
-

verhogen van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het welzijns- en zorgaanbod;
nieuwe initiatieven en methodieken ondersteunen en/of ontwikkelen;
werken aan een intersectoraal en inclusief beleid;
ondersteunen van participatie en inspraak.

Dit beleid richtte zich niet in de eerste plaats op de individuele burger, maar op de
lokale besturen, de welzijns- en zorgorganisaties en op verenigingen van gebruikers of
doelgroepen. Dit had tot gevolg dat dit op het eerste gezicht wellicht soms wat abstract
bleef maar het beleid van de provincie had wel degelijk invloed op het welzijn van de
hulp- en zorgvrager. Het feit bijvoorbeeld dat West-Vlaanderen het grootste aanbod
heeft op het vlak van seniorenvoorzieningen (zie verder) is onder andere te danken aan
de financiële en inhoudelijke ondersteuning die de provincie heeft geboden. De realisatie
van een gebiedsdekkend netwerk van sociale verhuurkantoren is een ander voorbeeld
van dergelijke indirecte maar wezenlijke invloed van het provinciaal welzijnsbeleid.
Dat West-Vlaanderen ook een provincie is met een groot hart en een open blik op de
wereld uitte zich onder meer in de belangrijke inspanningen op het vlak van de zorg voor
personen met een handicap en de aandacht voor een sterk uitgebouwd Noord-Zuidbeleid.
In de periode 2009-2012 werd een interne staatshervorming voorbereid die vanaf 2013
resulteerde in een nieuwe taakstelling met drie speerpunten:
-

Impulsbeleid
Netwerkvorming
Sociale planning en sociale kaart

De beleidsmatige vertaling van deze nieuwe taakstelling werd in 2013 op de rails gezet en
zorgde aanvankelijk voor een nieuw elan. Door de schrapping van de persoonsgebonden
bevoegdheden in het regeerakkoord van de Vlaamse regering van juli 2014 kwam dit
beleid echter snel in een afbouwscenario terecht.
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De acties die de provincie op het vlak van welzijn heeft ondernomen worden opgedeeld
in de volgende thema’s met vermelding van de relevante periode indien die niet over de
vier legislaturen heen loopt die in deze publicatie worden gedocumenteerd:
-

Gezondheidspromotie en preventie
Zorg
Jeugd
Gelijke kansen
Wonen
Sociale planning/sociale kaart
Vrijwilligerswerk
NoordZuid
Impulsbeleid (2013-2017)

17.2. Gezondheidspromotie en -preventie: het
veranderd en veranderende landschap
Het landschap van gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie werd in 1991 fundamenteel
hertekend. Voor het eerst was er aandacht voor een structurele werking rond gezondheidsbevordering. Voorheen werd vooral gefocust op gezondheidsvoorlichting: als we
aan voldoende kennisoverdracht doen, zullen mensen wel gezonder gaan leven. Dit was
de gangbare visie/werking sinds de jaren 1950. Ad hoc werden hier en daar initiatieven
genomen, individuele verenigingen schoten als paddenstoelen uit de grond. Een meer
gestroomlijnde werking en beleid drongen zich op. Vlaanderen nam daarom o.a. volgende
stappen: de oprichting van het Vlaams instituut voor gezondheidspromotie (VIG, huidige
VIGeZ) in 1991, de Vereniging voor alcohol en andere drugs (VAD) in 1994, het lokaal
gezondheidsoverleg (Logo’s) in 2000 en de goedkeuring van het preventiedecreet in
2003. Sinds het preventiedecreet werkt men met Vlaamse gezondheidsdoelstellingen,
benoemt men de actoren en streeft men naar samenwerking tussen verschillende
beleidsdomeinen.

17.2.1. De provincie mee op de kar
De provincie sprong mee op de kar van verandering, ondanks het uitblijven van een
uitdrukkelijke bevoegdheid omtrent gezondheidsbevordering en ziektepreventie.
Deze beslissing werd genomen vanuit verschillende uitgangspunten: haar positie als
intermediair bestuur tussen de hogere overheden en de lokale besturen, haar kerntaken
en het instrumentarium waarover ze beschikt. Het nastreven van een goede gezondheid
voor elke West-Vlaming en bij risicogroepen in het bijzonder was de te bereiken
doelstelling.
Vanaf 1991 werd dan ook gekozen voor een meer proactieve werking. Het louter financieel
betoelagen van de werking van verenigingen werd opengetrokken en de provincie
erkende de spelers op het veld en ging op zoek naar structurele samenwerkingen, in
eerste instantie met het Lokaal gezondheidsoverleg (Logo).
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Hier kwamen de belangen van het provinciaal beleid en het Vlaams beleid samen,
wat resulteerde in de oprichting van het provinciaal coördinatieoverleg (PCO) met alle
Logo’s op 2 april 2002. Doelstelling van het PCO was het nastreven van een optimale
samenwerking tussen de Logo’s onderling en tussen de Logo’s en de provincie. Samen
met de Logo’s 64 werd gestreefd naar een preventief geïntegreerd gezondheidsbeleid in
diverse settings, met de focus op bedrijven, scholen en lokale besturen.
In het aanbod naar scholen trad de provincie bijvoorbeeld op als financieel ondersteuner
van de methodiek ‘meesterlijk gezond’, een online applicatie die scholen hielp bij het
beleidsmatig werken aan een gezondheidsbeleid op school. Daarnaast werd sinds
2008 rookstopbegeleiding aangeboden voor de laatste graad van het secundair
onderwijs door de financiering van een halftijds Feel Free medewerker. In 2013 ging een
deskundige gezondheidsbeleid op school aan de slag die CLB’s ondersteunde bij hun
taak als schoolbegeleider bij de uitwerking van een gezondheidsbeleid.
Ook de lokale besturen werden niet vergeten. De gemeenten kregen eind 2011 de
oproep om een 10.000 en 4.000 stappenwandeling uit te werken. Maar liefst 60 van
de 64 gemeenten gingen hierop in. Deze wandelingen werden gedurende 10 weken
gepromoot in de krant van West-Vlaanderen en bleven daarna beschikbaar op de
website www.10.000stappen.be.
Naar aanleiding van de alarmerende signalen omtrent de suïcidecijfers in West-Vlaanderen
werd een provinciaal actieplan omtrent suïcidepreventie (WAS of West-Vlaams Actieplan
Suïcidepreventie) uitgewerkt. Enerzijds ondersteunde het WAS de bovenlokale uitrol van
de acties opgenomen in het Vlaams Actieplan suïcidepreventie, anderzijds werkte het
aanvullend daar waar het Vlaams actieplan tekortschoot.

17.2.2. Tabak, alcohol en andere drugs: Logo’s, CGG’s,
de provincie en vele anderen…
Vanuit Vlaanderen werd op 6 oktober 1994 aan de provincie de vraag gesteld over te
gaan tot de oprichting van een provinciaal preventieplatform (PPP), waarop positief
werd gereageerd. Op 1 oktober 1996 kende Vlaanderen voor een periode van 3 jaar
middelen toe aan de provincie voor de aanwerving van een provinciaal coördinator
middelenpreventie.
Na de stopzetting van dit convenant werd door de provincie beslist om deze functie te
integreren in de algemene werking. De provincie wilde door middel van samenwerking
met intermediaire spelers zicht krijgen op specifieke noden en behoeften in
West-Vlaanderen en welke rol de provincie hierbij kan opnemen. Dit werd rond het thema
‘middelengebruik’ opengetrokken van preventie over vroegdetectie en vroeginterventie
tot en met hulpverlening.

64 Logo staat voor LOkaal GezondheidsOverleg. De Logo’s vormen geografisch afgebakende netwerken waarbinnen
verschillende organisaties samenwerken om het Vlaamse preventieve gezondheidsbeleid uit te voeren op
locoregionaal niveau. Logo’s helpen dus in hun werkgebied de maatregelen en acties uit te voeren die de Vlaamse
overheid neemt om de gezondheid van de bevolking te bevorderen, te beschermen of te behouden. De Logo’s in
Vlaanderen zijn verenigingen zonder winstoogmerk. De Vlaamse overheid erkent de Logo’s voor een periode van 6
jaar en subsidieert hun werking.
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Concrete resultaten van deze samenwerking in het kader van preventie waren onder
meer de organisatie van een educatieve lijn rond middelenpreventie op de jaarlijks ‘Kick
op sport-‘dag en het pilootproject “hippe ki(c)ker” (2004-2007) in het arrondissement
Ieper voor basisscholen.
Concrete resultaten in het kader van drughulpverlening waren:
-

-

de financiële ondersteuning van diverse dossiers als resultaat van het provinciaal
overleg drughulpverlening met de oprichting van twee antennepunten in Kortrijk
en Roeselare van het medisch sociaal opvangcentrum (MSOC) sinds 3 december
2009;
de financiële ondersteuning van vzw Kompas voor het project liaisonfunctie
drughulpverlening sinds 1 september 2011;
het verlenen van een projectsubsidie aan de stad Veurne voor de ontwikkeling van
de drughulpverlening in de regio sinds 2 december 2012.

Om zoveel mogelijk verenigingen en organisaties te betrekken werd op 30 juni 2005
een subsidiereglement voor de betoelaging van producties omtrent middelengebruik
goedgekeurd. Dit reglement werd in 2012 opengetrokken van louter middelengebruik
naar actie(s) binnen een project van gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Het
werd afgeschaft naar aanleiding van de interne staatshervorming in 2013.

17.2.3. De aanvullende kar van de provincie.
De provincie streefde zoveel mogelijk samenwerking met bestaande spelers na. Deze
waren echter soms beperkt in hun opdrachten. Het bestuur wilde naast het ondersteunen
van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen ook aandacht besteden aan andere noden
en behoeften in de provincie omtrent gezondheidsbevordering en ziektepreventie waar
andere spelers niet konden op ingaan.
Zo was er aandacht voor de sensibilisering rond orgaandonatie. Behalve bewustmaken
van de bevolking via onder meer een aanbod naar lokale besturen (infosessies, folders,
theatervoorstelling) en scholen werd er ook aandacht besteed aan de nabestaanden
van donoren en de getransplanteerden zelf. In 2010 werd daarom een eerste editie
georganiseerd van de transplantfitdag. Een dag waar ontmoeting centraal stond en
de boodschap meegegeven werd dat iedereen op zijn eigen niveau kan bewegen na
transplantatie. Vanaf 2012 werd dit met een tweejaarlijkse frequentie succesvol herhaald.
In de in totaal tien jaar dat rond orgaandonatie werd gewerkt, evolueerde de focus van
‘laat u registreren’ naar ‘praat erover’.
Als kustprovincie kon een werking omtrent verstandig zonnen niet achterwege blijven.
Er werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de Stichting tegen Kanker
waarbij de focus lag op kinderen, jongeren en hun ouders. Zo werd sensibiliseringsmateriaal verspreid en werden insmeerdagen georganiseerd.
Ziektepreventie en gezondheidsbevordering stopt niet aan de grenzen. In het kader van
een Europees project binnen het Interreg programma werd een grensoverschrijdende
samenwerking opgestart met Le département du Nord. Het vertrekpunt van het project
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was de vaststelling dat zich tijdens de zomerperiode meer kansen voordoen tot het
stellen van risicovol gedrag door jongeren.
Deze vaststelling gekoppeld aan het gegeven dat sensibiliseringscampagnes naar
jongeren zich meestal focussen buiten de zomerperiode, was de aanleiding voor
het grensoverschrijdend project ‘de kusttoer’. In een eerste editie in 2011 werd met
een preventiebus de zeedijk afgeschuimd met een preventieve boodschap omtrent
middelengebruik, zonnen en seksualiteit en relaties. In de volgende twee edities groeide
de kusttoer uit van een preventiebus tot een heus preventiedorp voor en door jongeren
waarbij de initiële thema’s aandacht kregen, aangevuld met het aspect risico’s omtrent
gehoorschade.

17.2.4. Campagne ‘Oe ist?’
‘Oe ist?’, de vraag is een gewoonte. ‘Goed!’, ook het antwoord is meestal een gewoonte.
De provincie West-Vlaanderen zette West-Vlamingen aan om op een betere manier
te praten met en te luisteren naar elkaar. De Oe Ist campagne was nodig omdat uit
onderzoek bleek dat West-Vlamingen minder goed scoren op het vlak van communicatie
over hun problemen. De regio scoort ook slecht op het vlak van zelfmoordcijfers, suïcide
was bij jongeren en jongvolwassenen zelfs de grootste doodsoorzaak.
Voor de mensen die niet goed in hun vel zitten, is praten de eerste grote stap. Maar de
Oe Ist campagne ging verder want een gesprek is een begin, maar wie echt diep zit, is
op professionele hulp aangewezen. Daarom werd ook een wegwijzer naar professionele
hulp aangereikt.
In juni 2014 ging de campagne van start die liep tot en met 2017. In bepaalde periodes
werden concrete acties op touw gezet, bijvoorbeeld het aanspreken van jongeren op
festivals en aan de kust of workshops voor scholen. Er werd ook heel wat promotiemateriaal
ontwikkeld zoals buttons, bladwijzers, petten, festivalbandjes, placemats, babbelstenen
en bierkaartjes. Twee initiatieven die binnen deze campagne werden ontwikkeld willen
we hieronder nog speciaal vermelden:
-

Brihang: ‘Leg je hart op je tong’
De West-Vlaamse rapper Brihang (Boudy Verleye), winnaar van ‘De nieuwe lichting’
2014 van Studio Brussel, was het gezicht van de campagne. Op die manier wilde de
provincie jongeren op een originele manier in hun eigen taal bereiken.
Brihang componeerde het lied ‘Jij bent baas van je stem!’ en maakte er een videoclip
rond. Brihang riep jongeren op om hetzelfde te doen. Daarvoor gaf hij workshops
‘Slam poetry’ in scholen en jongeren leerden hoe ze hun gevoelens konden uiten in
een lied.
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Oe ist - zomercampagne (Cactusfestival Brugge, 2016)
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Kunstwerk Ter Ruste door kunstenaars Boudy Verleye, Kobe Vandenberghe en Olivier Goethals (Houthulst, 2016)
© Chris Horré

-

Kunstwerk ‘Ter Ruste’ in Houthulst
Beeldend kunstenaar Boudy Verleye maakte samen met architect/beeldend
kunstenaar Olivier Goethals en schrijnwerker/beeldend kunstenaar Kobe
Vandenberghe een permanent kunstwerk op de begraafplaats Ter Ruste in
Houthulst.
Het monument is een plek waar men een laatste geschreven boodschap kan nalaten
aan de overledene. Het concept bestaat uit een ‘tuinkamer’ met brievenbussen voor
boodschappen. De kamer vormt een doolhof, zoals het leven voor sommige mensen
een doolhof is waarin ze de weg niet meer vinden en de uitweg niet meer zien.
Binnen de ruimte wordt een microklimaat uit de wind en uit het zicht gecreëerd.
Bezoekers kunnen er alleen zijn met de plek en de herinnering aan een geliefde.

17.3. Zorg
17.3.1. Subsidiëren van infrastructuurwerken en toegankelijk maken
van woonzorgcentra
Sinds 1973 konden vzw’s en lokale besturen voor het bouwen, verbouwen en inrichten
van woonzorgcentra voor senioren aanspraak maken op provinciale subsidiëring. De
provinciale subsidie is altijd een aanvulling geweest op de Vlaamse subsidiëring. De
toepassingsmodaliteiten waren bij aanvang steeds verschillend voor lokale besturen of
voor vzw’s. Grosso modo ging het over een langere spreiding van de uitbetaling van de
provinciale subsidie en/of een lager subsidiepercentage.
Het reglement werd meermaals bijgestuurd, onder meer in 1974, 1989, 1995, 2001 en 2007.
De wijzigingen op provinciaal niveau hadden te maken met aanpassingen in functie
_
324

Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

van de gewijzigde Vlaamse regelgeving en met de toenemende financiële druk op deze
provinciale beleidslijn wegens het toenemend aantal dossiers en de stijgende grootteorde.
In 1989 werd het subsidiepercentage van 20% naar 10% gebracht voor vzw’s, vanaf 1995
werd de capaciteitsuitbreiding van woonzorgcentra niet meer in aanmerking genomen, in
2004 besliste de raad om een toegankelijkheidsscreening te koppelen aan de subsidie en in
2007 werd beslist om de regelgeving stop te zetten met dien verstande dat de voorliggende
vragen (ingediend voor december 2007) nog werden ingewilligd met een maximum van
600.000 euro per bouwproject. De stopzetting vanaf december 2007 betekende weliswaar
nog een provinciaal engagement voor de komende 16 jaar van ruim 20 miljoen euro.
In de looptijd van 50 jaar infrastructuurondersteuning voor woonzorgcentra zal in totaal
een budget van ruim 60 miljoen euro (waarvan na 2017 nog ongeveer een 15 miljoen
euro dient vereffend te worden) uitgetrokken zijn. Deze financiële ondersteuning
heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de uitbouw van kwaliteitsvolle en toegankelijke
West-Vlaamse woonzorgcentra. Een honderdtwintigtal voorzieningen hebben hiervan
gebruikgemaakt.
De opheffing van het reglement maakte het weliswaar mogelijk om vanaf 2009 een nieuwe
beleidslijn in het kader van een provinciaal Woon-Zorg-Welzijn beleid uit te tekenen en
daarvoor op termijn de nodige financiële middelen vrij te maken.

17.3.2. Integraal werken rond wonen, zorg en welzijn voor jong en oud

Het logo van het woonzorgbeleid
van de provincie

Na een denkoefening met betrokken actoren en gesprekken
in elke regio werd van 2008 tot en met 2013 de provinciale
beleidslijn woonzorg uitgewerkt. De provincie wilde met
deze beleidslijn een integraal beleid voeren op het raakvlak
tussen wonen, zorg en welzijn. Het was met andere woorden
de bedoeling om een betere samenwerking en afstemming
te stimuleren tussen de actoren werkzaam op die domeinen.
Hierdoor kregen de zorgbehoevende personen (jong en
oud) de mogelijkheid om zo lang als mogelijk te wonen in
een door hen gewenste en voor hen gepaste woonvorm
en –omgeving, met veel sociaal contact en een hoge
participatiegraad.

De provinciale rol situeerde zich op drie sporen:
-

financiële ondersteuning voor woonzorgprojecten;
kennispartner (alle info bundelen en initiatieven ondersteunen van
projectidee tot projectvoorstel);
woonzorg integreren in het provinciaal beleid.

Naast de inhoudelijke klemtoon (doelgroep- en sectoroverstijgend werken) was vooral
het aanbod van intensieve begeleiding vanuit de tandem dienst welzijn – gebiedswerking
zowel voor het indienen van een dossier als tijdens de looptijd van een project vernieuwend
voor de provincie. Vijftien projecten werden ondersteund, het laatste project loopt af in
2018. Naast de inhoudelijke begeleiding kregen zij een provinciale subsidie van maximum
200.000 euro voor een looptijd van drie, vier of vijf jaar.
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De goedgekeurde projecten situeerden zich over heel de provincie, waarbij zowel openbare
besturen als private partners het initiatief namen:
-

Woon Zorg Saam (Lendelede)
Zorgcoördinator: zorgcontinuïteit in de thuiszorg (Roeselare)
Woonzorgtandem: consulent-zorgcoach (Ardooie)
Wonen en zorg op een kruispunt (Kortrijk)
Wonen in Torhout, een levende stad
Woonzorg Veurne (Veurne)
Dwarsverbindingen in wonen, zorg en welzijn versterken (Ledegem)
Woonzorgproject Hoevewijk (Kuurne)
Thuis in welzijn (Ingelmunster)
Zorgzaam Deerlijk, waar je je thuis voelt
Buurtzorg Emelgem (Izegem)
Wonen in Wingene, een vitale en zorgzame plattelandsgemeente

17.3.3. Subsidiëren en begeleiden van dagverzorgingscentra
voor senioren
In dagverzorgingscentra komen, zoals het woord het aanduidt, thuiswonende ouderen ’s
morgens naar het centrum en gaan ze ’s avonds terug naar huis. Terwijl de verzorging er
gegarandeerd wordt, kunnen ouderen daar samen eten, koken, boodschappen doen en
deelnemen aan reactiverende en creatieve activiteiten. Daarmee wordt tegemoetgekomen
aan zorgbehoevende ouderen die langer thuis willen wonen, terwijl tegelijk de taak voor
familie of vrienden binnen deze dienstverleningsvorm kan worden verlicht.
De provincie stond vanaf de beginjaren 1990 mee aan de wieg bij het ontstaan van deze
dienstverleningsvorm en is de werking van de dagverzorgingscentra ruim 20 jaar blijven
ondersteunen. Tot 2013 konden de West-Vlaamse centra rekenen op een jaarlijkse
werkingssubsidie.
De provinciale ondersteuning verliep niet enkel op het vlak van werkingssubsidie maar
situeerde zich ook op visieontwikkeling, ondersteuning van de coördinatoren dagverzorgingscentra door middel van intervisie, het opzetten van een jaarlijkse vorming op maat
voor alle personeelsleden actief in een dagverzorgingscentrum en de bekendmaking van
het aanbod via een provinciale website. Mede door deze ondersteuning is er een sterk
uitgebouwd aanbod van dagverzorgingscentra in West-Vlaanderen ontstaan.
Naar aanleiding van de interne staatshervorming werd de structurele provinciale
werkingssubsidie aan de West-Vlaamse dagverzorgingscentra in 2013 stopgezet.
Aansluitend werd er - in nauwe samenspraak met de sector - een ‘projectoproep dagverzorgingscentra’ gelanceerd die inspeelde op de resultaten van het gevoerde onderzoek
(2010), met daarop aansluitend een visienota (2011) over ‘het dagverzorgingscentrum als
schakel in de zorgverlening voor ouderen’.
Binnen de projectoproep – die slechts één keer werd opgezet – werden uit ruim 30
ingestuurde projecten een zestal projecten weerhouden die inspeelden op volgende
thema’s: versterken van de leefsituatie van de bezoekers op diverse domeinen (wonen, zorg
en welzijn); ondersteunen en versterken van mantelzorgers en vrijwilligers.
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De deskundigheidsonderbouwing onder de vorm van intervisie van coördinatoren en de
jaarlijkse trefdag waren in 2017 respectievelijk aan hun 12e en 8e editie toe.

17.3.4. Op zoek naar een kamer kortverblijf
In 2011 werd door de vijf Vlaamse provincies in nauwe samenwerking met de centra voor
kortverblijf een nieuw digitaal netwerk kortverblijf gelanceerd. De term kortverblijf verwijst
naar de tijdelijke opvang voor ouderen die zorg of toezicht nodig hebben. De provincie
West-Vlaanderen nam de trekkersrol op zich bij de ontwikkeling van dit platform.
Kortverblijven.be is een digitaal platform waarop een overzicht geboden wordt van alle
deelnemende centra kortverblijf en de beschikbaarheid van hun kamers in de vijf Vlaamse
provincies. Het platform heeft als doel:
-

de zoektocht naar een vrije kamer kortverblijf vereenvoudigen;
de beschikbare plaatsen optimaal benutten (de centra voor kortverblijf kunnen via de
website hun aanbod bekendmaken);
op een eenvoudige en snelle manier een kamer kortverblijf aanvragen (via de website
kan naar de meeste centra rechtstreeks een aanvraag gestuurd worden);
een werkinstrument aan de centra voor kortverblijf aanbieden voor het beheren van
de kamers in hun centrum.

Halfweg 2017 werd het digitaal netwerk kortverblijf gebruikt door 97 West-Vlaamse centra
voor kortverblijf. Het aanbod van 441 West-Vlaamse kamers kortverblijf wordt op die
manier bekendgemaakt.

17.3.5. Op naar een ‘dementievriendelijk West-Vlaanderen’
De provincie West-Vlaanderen ging als eerste Vlaamse provincie het engagement aan om
een correcte beeldvorming over dementie in haar werking te hanteren en uit te dragen.
Dit gebeurde op 15 september 2012, Werelddag Dementie in Brugge waarbij de provincie
een engagement met minister Vandeurzen onderschreef in het kader van de campagne
‘vergeet dementie, onthou mens’.
Ruim 200 West-Vlaamse organisaties en lokale besturen gingen ondertussen reeds het
engagement aan en vertaalden de campagne-objectieven in hun beleidsvoering. Daarmee
zijn we als provincie veruit de koploper binnen het Vlaamse landschap.
Dit engagement sloot trouwens aan op de al jarenlange provinciale ondersteuning en
facilitering van diverse initiatieven in West-Vlaanderen waarbij vooral werd bijgedragen
tot het verhogen van de weerbaarheid en autonomie van de persoon met dementie.
Enkele concrete resultaten:
-

-

Het drukken en verspreiden van de ‘dementiewijzer’ op provinciale schaal. De
dementiewijzer is een instrument dat dementie bespreekbaar én de stap naar
hulpverlening gemakkelijker wil maken. Het is een handig concept in waaiervorm en
kadert binnen de provinciale beeldvormingscampagne Oe ist?
Het ondersteunen van diverse (impuls)projecten met focus op personen met dementie
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-

-

‘De schat van je leven’ – reminiscentiehandboek voor personen met dementie, het
sensibiliseringsproject voor handelaars in Brugge ‘De klant is Koning’, ‘d’oede doze’
een educatief belevingspakket, de familiewerking binnen het ECD Foton.
Het afstemmen met de sector binnen het Overkoepelend Overleg Platform personen met
Dementie. Binnen deze overlegplatformen ontwikkelden zich diverse initiatieven, bijv. implementatie vermissingsproject in WZC, de dementiewijzer, de werelddag dementie,
symposia m.b.t. dementie.
Het faciliteren van een gebiedsdekkende uniforme uitrol en aanpak van intervisie en
vorming binnen de diensten Maatschappelijk Werk van de Ziekenfondsen.
Het ontwikkelen van de overkoepelende website www.praatcafedementiewvl.be
waardoor de informatie voor mantelzorgers en personen met dementie beter ontsloten
wordt.
Het logistiek ondersteunen van een vormingsaanbod tot ‘referentiepersoon dementie’.
Deze opleiding draagt bij tot excellente dementiezorg in diverse zorgsettings.
Het inrichten van een mantelzorgvriendelijk wandelpad met vijf ‘zintuiglijke
belevingspunten’ in het provinciaal domein Bulskampveld.
Het voeren van een dementievriendelijk personeelsbeleid.

17.3.6. Van palliatieve zorg naar ‘waardig levenseinde’
Begin de jaren 1990 heeft de provincie bijgedragen tot het herkenbaar aanwezig zijn van
palliatieve zorg in de maatschappij. Dit gebeurde onder meer door:
-

-

Het coördineren van de territoriale afbakening van de netwerken palliatieve zorg.
Het opzetten van een provinciale overlegstructuur die vooral op het vlak van
onderlinge afstemming, deskundigheidsuitwisseling en brede sensibilisering heel wat
heeft gerealiseerd (gezamenlijke folders en brochures, educatieve koffer, vormings-en
ontmoetingsdag voor vrijwilligers, diverse studiedagen en symposia).
Het signaleren van de ontoereikende financiering van de werkvormen palliatieve
zorg bij diverse overheden (motie in de provincieraad in 2004, debat in het Vlaams
Parlement in 2008, ontbijtvergadering met West-Vlaamse politici in 2009).
Het financieel ondersteunen van vernieuwende initiatieven (dagcentrum Heidehuis,
provinciale website palliatieve zorg, opleiding palliatief referent).

Door deze initiatieven werd een toegankelijk en kwalitatief hoogstaand palliatief
zorgaanbod in diverse zorgsettings uitgebouwd alsook een breed maatschappelijk
draagvlak voor palliatieve zorg. Initieel waren de netwerken palliatieve zorg één van de
belangrijkste partners bij de uitrol van bovengenoemd provinciaal beleid.
Vanaf 2013 werd de benadering verruimd van palliatieve zorg naar waardig levenseinde.
Palliatieve zorg, wilsbeschikking en zorgplanning zijn samenhangende componenten
binnen de uitbouw van een ‘waardig levenseinde’.
De samenwerkingsovereenkomst met LEIF West-Vlaanderen (LevensEindeInformatieForum) vanaf 2013 en de projectondersteuning van ‘vroegtijdige zorgplanning’ vanaf
2015 droegen mede bij tot het drempelverlagend werken door de diverse thema’s binnen
‘waardig levenseinde’ op een niet-polariserende, neutrale wijze onder de aandacht te
brengen en bespreekbaar te stellen.
Ruimer nog, de verschillende keuzes die voorhanden zijn vonden ingang bij de diverse
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zorgsettings in West-Vlaanderen en de personen met zorgvragen werden gestimuleerd en
ondersteund om zelf de regie van hun eigen leven in handen te houden.

17.3.7. West-Vlaams Overleg Adviesraden van Senioren
Gemeentelijke Seniorenadviesraden (Sar) zijn reeds sterk ingeburgerd. 60 West-Vlaamse
gemeenten beschikken ondertussen over een actieve Sar. Beleidsmensen hebben
vandaag meer en meer de natuurlijke reflex om senioren bij het lokale beleid te betrekken.
In 1994 werd, in de schoot van het provinciebestuur, het West-Vlaams Overleg Adviesraden
van Senioren (WOAS) opgericht met de bedoeling nieuwe Sar’s op te starten en door
ervaringsuitwisseling de kwaliteit van bestaande Sar’s te verhogen. Structuren werden
uitgetekend, handleidingen uitgeschreven, vorming en overleg georganiseerd en vooral
ouderen bij mekaar gebracht. Over de grenzen van de diverse ouderenorganisaties heen
werd gewerkt aan de activering en de erkenning van de deskundigheid bij ouderen. Het
WOAS was dan ook een organisatie van en voor ouderen, waarin de ouderen zelf verantwoordelijkheid droegen.
Eén van de grote realisaties was de opmaak van het totaalpakket ‘Behoefteonderzoek
ouderen’ in 2004. Met dit pakket kwamen het provinciebestuur en WOAS tegemoet
aan hun opdracht om lokale besturen te ondersteunen in hun beleidsvoering. Sedert de
invoering maakten 27 West-Vlaamse gemeenten gebruik van dit pakket om hun beleid
te onderbouwen met resultaten uit het behoefteonderzoek. In een tweede fase werd het
pakket ook toegepast door de provinciebesturen van Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant
en Limburg en door een aantal Antwerpse gemeentebesturen. Door het West-Vlaamse
pionierswerk kon de Vrije Universiteit Brussel, de wetenschappelijke partner in dit
project, aan vergelijkend onderzoek doen in ongeveer 150 gemeenten verspreid over heel
Vlaanderen.
In samenwerking met het Provinciaal Steunpunt Sociale Planning (zie verder) werd voor
de deelnemende gemeenten een uitvoerig gemeentelijk rapport geschreven waarin de
situatie in verband met de bevraagde thema’s (woonsituatie en buurt, gezondheid, zorg
en hulpverlening, welbevinden, maatschappelijke participatie en tevredenheid met de
gemeentelijke dienstverlening) op maat van de gemeente uitvoerig wordt beschreven.
Ook in de toekomst zullen de besturen een beroep kunnen doen via de steunpunten D&A
(de opvolger van het steunpunt sociale planning) op de provincie om concreet met de
resultaten uit het behoefteonderzoek aan de slag te gaan.

17.3.8. Unie-K, klaar voor de uitdagingen van morgen
De provincie beschouwt de dienstverlening aan personen met een handicap met een hoge
zorggraad als een prioriteit en stond dan ook aan de wieg van de oprichting van drie centra
voor personen met een handicap: De Waaiberg, Ons Erf en ’t Venster.
De vzw die de drie provinciale dienstverleningscentra voor personen met een handicap
overkoepelt, kreeg in 2010 een nieuwe naam Unie-K. Deze vzw staat in voor de begeleiding
en ondersteuning van volwassenen met een verstandelijke of fysieke beperking; ze
ondersteunt een 320-tal cliënten en stelt ruim 500 medewerkers te werk.
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In de loop der jaren werden op de diverse locaties verschillende renovatie- en verfraaiingswerken uitgevoerd.
In 2008 werd er door de vzw een meerjarenplan opgesteld waarvan fase 1 (2008-2015)
voornamelijk de focus legde op:
-

het verder inspelen op het uitbreidingsbeleid van de Vlaamse overheid; in concreto
werden sinds 2002 in totaal 53 extra plaatsen gerealiseerd in Ons Erf, De Waaiberg en
’t Venster (nieuwbouwproject Ons Erf);
een (gedeeltelijke) renovatie van de infrastructuur in Ons Erf en De Waaiberg.

Dit betekende dat voor bouwprojecten - mede gerealiseerd met subsidies vanwege het
VIPA - de vzw optrad als bouwheer en leningen afsloot waarvan de terugbetaling van
het kapitaal en intresten gefinancierd werd door de provincie West-Vlaanderen. Door de
deputatie werden vier (gewaarborgde) leningen goedgekeurd voor een totaal bedrag van
24 miljoen euro.
Daarnaast stond de provincie (via provinciale budgetten) in voor de beheerskosten
(groenonderhoud, omgevingswerken, kleine investeringen) van de eigendommen en
ontving de vzw een jaarlijks werkingskrediet van 50.000 euro.
In 2013 werd het meerjarenplan fase 2 (2017-2023) door de vzw Unie-K aan de provincie
voorgelegd. Het betrof voornamelijk een aantal grote werken op de site van Ons Erf met
name de renovatie van een 12-tal woningen (in elke woning verblijven een 10-tal cliënten),
het centraal gebouw en het therapeutisch zwembad. Voor de werken in fase 2 verbond
de provincie zich er toe om intrest en kapitaalsaflossingen terug te betalen van een
gewaarborgde lening van 6 miljoen euro.
Hippotherapie is een belangrijke dagactiviteit die de vzw reeds vele jaren aanbiedt aan
haar bewoners. In 2006 kocht de provincie het Groot Magdalenagoed (1,5 hectare), een
historische hoeve palend aan de site van Ons Erf. In de flankerende overeenkomst van
december 2013 engageerde de provincie zich eveneens om 3 miljoen euro ter beschikking
te stellen om het Groot Magdalenagoed om te bouwen tot een Equine Assisted Therapy
(EAT) centrum, waardoor de vzw een stap verder kan zetten in haar paardenwerking.

17.3.9. Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg
Het in 1990 opgerichte VFSIPH (Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met
een Handicap) toonde belangstelling voor de reeds langer bestaande wachtlijstwerking
van de provincie en in 1998 besliste de Vlaamse overheid om de werking te subsidiëren.
Vanaf 2000 werden ook de zorgvragen voor minderjarigen met een handicap geregistreerd.
De wachtlijstgegevens werden doorgegeven aan het VFSIPH om planning en programmatie
mogelijk te maken. Dit bleek een sterk instrument voor de Vlaamse overheid: de halfjaarlijkse
rapporten over de wachtlijsten werden een barometer van het beleid.
Het ‘Besluit Zorgregie’ van de Vlaamse regering in 2006 tekende een nieuw kader uit. De
aparte provinciale registraties werden geïntegreerd in een Vlaamse databank, met behoud
van een sterke provinciale werking inzake bemiddeling, afstemming en planning in één
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provinciaal platform: het Regionaal Overlegnetwerk Gehandicaptenzorg West-Vlaanderen
(ROG). Eind 2010 startte binnen het ROG de Regionale Prioriteitencommissie.
Vanaf 2012 werd de richting van de zorg voor personen met een handicap fundamenteel
anders georiënteerd. Ze was nog helemaal geënt op de financiering van voorzieningen
en het uitbreidingsbeleid kreeg in het verleden grotendeels vorm door het creëren van
nieuwe plaatsen in het aanbod. Het ‘Perspectief 2020’ van minister Vandeurzen stelde
een ander model voor: een persoonsgebonden financiering die het budget koppelt aan de
gebruiker in plaats van aan de voorziening. Sinds 2012 zijn de klassieke uitbreidingen via
nieuwe plaatsen beperkt tot gespecialiseerd aanbod voor specifieke doelgroepen die een
zware en complexe ondersteuningsnood hebben. De overige middelen worden gekoppeld
aan een cliënt, via een Persoonlijk Assistentiebudget65 of via een Persoonsvolgend
Convenant. De regionale prioriteitencommissie stond toen in voor de selectie van de
betrokken cliënten.
De start van de persoonsvolgende financiering in de ondersteuning van personen met een
handicap in april 2016 betekende het einde van de centrale registratie van zorgvragen. De
overige opdrachten voor het ROG werden behouden. In de loop van 2017 werd de nieuwe
persoonsvolgende financiering een feit waardoor het ROG en daarmee ook het regionaal
overleg werd opgedoekt.

17.3.10. Zorgberoepen
Al decennialang zet de provincie West-Vlaanderen in op de kwaliteit van de infrastructuur
en het personeel in de zorgsector.
Om de sector in een correcte context te plaatsen werd in 2002, in cofinanciering met de
residentiële ouderenzorg, de videoreportage ‘het woon- en zorgcentrum als schakel in
de ouderenzorg’ gerealiseerd. Getuigenissen van bewoners, familieleden, personeel en
stagiairs gaven een realistisch beeld van het leven en werken in een woon- en zorgcentrum.
De video richtte zich naar ouderen en hun omgeving met een welbepaalde zorgvraag en
tevens naar jongeren die voor een beroepskeuze staan.
In 2003 werd de aandacht voornamelijk gericht naar de begeleiding van jongeren die
stage lopen in een zorgvoorziening. Om de stagementor te ondersteunen, ontwikkelde
het provinciebestuur de werkmap ‘De stagementor als schakel in de ouderenzorg’.
De werkmap ging dieper in op het takenpakket van de mentor en reikte een aantal
instrumenten aan om de opdracht op een kwaliteitsvolle wijze te volbrengen. Het opmaken
van de werkmap had ook tot gevolg dat de banden tussen onderwijs en zorgsector
nauwer werden aangetrokken.
Niettegenstaande de idee vanuit de residentiële ouderenzorg groeide, was de werkmap
geen exclusiviteit voor de ouderenzorg en bijgevolg ook bruikbaar in andere sectoren.
In 2004 en 2005 werden diverse vormingsinitiatieven genomen voor stagementoren en
stagebegeleiders in de zorgsector.

65 Sinds december 2011 worden ook de vragen naar een Persoonlijk Assistentiebudget geregistreerd op de Centrale
Registratie Zorgvragen. De toekenning van nieuwe Persoonlijk Assistentiebudgetten gebeurt via de Regionale
Prioriteitencommissie.
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In 2011 installeerde minister Jo Vandeurzen de Vlaamse Zorgambassadeur (Lon Holtzer)
om het tekort aan zorgpersoneel aan te pakken waarbij onmiddellijk de hulp van de
provincies werd ingeroepen. In elke provincie werd via een convenant een provinciaal
platform promotie zorgberoepen opgericht. Via deze structuur werd het Vlaamse
beleid rond zorgberoepen in elke provincie uitgerold. Elk platform bracht zorgsector,
zorgonderwijs en socio-economische partners VDAB, Resoc, RTC en Vivo samen om
eigen provinciale accenten te leggen. In West-Vlaanderen werd o.a. Zorg voor stage in
het leven geroepen. Via kwaliteitsvolle stages werd gewerkt aan voldoende instroom van
zorgverleners.
In 2017 werd het West-Vlaams platform promotie zorgberoepen overgedragen aan
Trefpunt Zorg van Resoc Noord West-Vlaanderen, waarbij via de Resoc-structuur heel de
provincie betrokken wordt.

17.4. Jeugd
Waar in de andere thema’s ‘de’ jeugd dikwijls als één van de doelgroepen werd benaderd
(o.a. binnen het luik gezondheidspromotie en preventie), heeft de provincie ook altijd een
aantal specifieke beleidsmaatregelen genomen voor deze doelgroep.

17.4.1. Gemeentelijk beleid
Toen de gemeenten in 1994 de bevoegdheid kregen om met Vlaamse middelen en op
basis van een jeugdwerkbeleidsplan een autonoom jeugdbeleid te voeren, drong zich
een intense begeleiding van dit gemeentelijk niveau op. Zowel via personeelsinzet,
nieuwsbrieven als vormingsdagen werd een proces van begeleiding en netwerkvorming
opgezet. Dit zou in deze sector de start betekenen van een ‘blijvende aanwezigheid’ en
bereikbaarheid van het provinciaal niveau.
Waar er onvoldoende bestuurskracht aanwezig was, ging de provincie vanaf 2000 over
tot het helpen oprichten van intergemeentelijke jeugddiensten (Lo-Reninge, Vleteren,
Alveringem, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Heuvelland, Houthulst) . De intergemeentelijke jeugddiensten splitsten zich later terug op tot een individueel gemeentelijk jeugdbeleid.
Met de steun van de provincie bleven de (tijdelijke) intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bij jeugdwerkinitiatieven in een derde van de West-Vlaamse gemeenten actief.

17.4.2. Internationaal
Sinds de beginjaren 1990 werden contacten ontwikkeld met het Landschaftsverband
Westfalen-Lippe. Daarbij kwamen, in de tweede helft van het decennium, ook de County
of Suffolk en tenslotte een Interreg-project met Le Nord, het internationaal spectrum
vervoegen, als inspiratiebodem voor eigen beleid.
Daarnaast werd een provinciaal reglement ontwikkeld voor de subsidiëring van uitwisselingsprojecten tussen West-Vlaamse groepen en Europese partners. De internationale
contacten werden steeds als vormingsmomenten voor de participanten ervaren.
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17.4.3. Jeugdwerk
In de periode vóór 1994 beperkte het provinciaal jeugdbeleid zich voornamelijk tot
subsidiëring van jeugdwerkorganisaties en speelpleinwerking. Een vrij summiere
regelgeving werd ondersteund met vrij beperkte financiële middelen. Enige sturing werd
hierbij gegeven door de provinciale jeugdraad.
Met de herschikking van de werkterreinen en doelstellingen en het drastisch optrekken
van de beschikbare middelen, konden er duidelijker beleidsaccenten gelegd worden.
Voornamelijk het ondersteunen van het inclusief jeugdwerk voor maatschappelijk
kwetsbare jongeren kreeg een prominente plaats. Ook na de interne staatshervorming
bleef dit centraal staan in de provinciale opdracht via een update van het provinciaal
reglement in 2014.
De provincie wilde met dit nieuwe reglement kansen creëren voor maatschappelijk
kwetsbare kinderen en jongeren en de werking van organisaties en (intergemeentelijke) samenwerkingsverbanden, die hieraan mee hielpen bouwen, ondersteunen. Acht
organisaties en twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden kregen steun voor hun
werking.

17.4.4. Jeugdruimte
De subsidiëring van infrastructuurwerken aan jeugdverblijfscentra dateerde reeds van
de jaren 1970 en bracht het niveau van het overnachtingsaanbod ondertussen zowel
kwantitatief als kwalitatief op het hoogste peil in Vlaanderen.
Op basis van een Provinciaal Jeugdruimteplan (gerealiseerd in 2006) bleek dat er
onder andere nog een behoefte was aan jeugdkamperen. Hieraan werd vanaf 2010
tegemoetgekomen door een aanbod in de provinciedomeinen tijdens de vakantieperiodes.

17.4.5. Jeugdcultuur
Binnen het provinciaal jeugdbeleid ontwikkelde zich vanaf 2002 een belangrijke nieuwe
piste inzake jeugdcultuur. In deze periode werd de tweejaarlijkse muziekwedstrijd voor
jong talent ‘Westtalent’ opgestart. Aansluitend waren er telkens optredens voor de
finalisten op Vlaamse podia in ‘100 % Puur’, binnen een samenwerkingsverband met de
andere Vlaamse provincies.
Daarnaast werd er jaarlijks een wedstrijd gehouden voor jongeren tussen 13 en 19 jaar
binnen een diversiteit aan kunstdisciplines: toneel, fotografie, film, tekst, dans, mode,
e.a. Deze ‘Kunstbende’ was de voedingsbodem voor heel wat BV’s. Na tien jaar werd het
project door private initiatiefnemers overgenomen.
Ondertussen was het provinciebestuur de onderhandelingen opgestart met het Entrepot
te Brugge om, via een convenant en substantiële subsidiëring, het oorspronkelijk stedelijke
project uit te bouwen tot een provinciaal jongerencultuurcentrum. Hierdoor kan expertise
en begeleiding aan initiatiefnemers over de ganse provincie aangeboden worden.
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Tenslotte zag in 2002 ook ‘Buiten Westen’ het daglicht. Dit was een lijst van artiesten,
workshops, theater en vorming die jaarlijks samengesteld en aangeboden werd aan alle
initiatiefnemers met een kinder- en jongerenpubliek. De provincie kwam voor 50 % tussen
in de uitkoopsom. Ging het om een vormingssessie voor (begeleiders van) maatschappelijk
kwetsbare jongeren, dan bedroeg de tussenkomst zelfs 90 %.

17.4.6. Projectondersteuning
Breder dan de kleinschalige projecten in ‘Buiten Westen’, werd het projectenbeleid verder
uitgewerkt in de richting van jonge initiatiefnemers. De ondersteuning van projecten
‘voor en door jongeren’ gaf kansen aan zeer veel bovenlokale werkingen en festivals in
West-Vlaanderen.
Maar ook op het welzijnsvlak werden mogelijkheden gecreëerd. Het ‘impulsreglement’ gaf
aandacht aan intersectorale initiatieven tussen welzijn, cultuur en onderwijs.
Het reglement ‘opvoedingsondersteuning’ gaf op zijn beurt zuurstof aan projecten binnen
het brede veld van opvoeden, waarin de provincie een prominente rol begon te spelen
vanaf het vorig decennium.

17.4.7. Netwerking en bemiddeling
Een belangrijk spoor binnen het provinciaal beleid ontwikkelde zich sterk na de
eeuwwisseling: netwerkvorming en bemiddeling. Zo werd in 2003 het Vereffeningsfonds
(voor jonge daders van delicten) opgericht en in 2012 volgde het Herstelfonds (voor
gedetineerden). Beide hadden een herstelgericht doel tussen slachtoffer en dader.
Maar ook in de hulpverlening drong zich bemiddeling en cliëntoverleg op, daar waar
de hulpverlening met de cliënt of tussen de hulpverleners dreigde vast te lopen. Vanaf
2012 werd een vangnet voor dergelijke situaties gecreëerd met het ‘Cliëntoverleg
West-Vlaanderen’. Een onafhankelijke voorzitter, aangesteld door de provincie bracht alle
betrokken partners (en cliënt) samen voor passende afspraken.
In dezelfde context werd de provincie steeds meer betrokken bij het proces van integrale
jeugdhulp om in de toekomst een coördinerende rol op te nemen bij de integratie van de
betrokken sectoren van het jeugdwelzijn.

17.4.8. Opvoedingsondersteuning
Het belang van de opvoeding in een preventief welzijnsbeleid kreeg in de afgelopen
tien jaar steeds meer aandacht. De provincie onderschreef het belang hiervan en zette
duidelijk in op de begeleiding van en netwerkvorming met alle intermediaire diensten op
het vlak van opvoedingsondersteuning. Extra personeel, subsidiëring (projectenwerking)
en ontwikkeling van expertise (educatieve pakketten, website, nieuwsbrief, infosessies
en workshops) werden voorzien. Het Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning
positioneerde zich tot 2014 als een ankerpunt in een zich heroriënterende maatschappij en
veranderend hulpaanbod op dit vlak.
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17.5. Gelijke kansen
17.5.1. Witte lintjescampagne tegen geweld in het gezin
‘Thuis’ hoort een veilige plaats te zijn. Maar voor veel vrouwen, mannen en kinderen is
dit niet zo. De provincie riep jaarlijks elke West-Vlaming op om in de periode tussen 25
november en 6 december een zichtbaar wit lintje op te spelden als teken van betrokkenheid
bij de problematiek van geweld binnen het gezin. De provincie verdeelde jaarlijks zo’n
15.000 flyers met witte lintjes onder diverse organisaties (onderwijs, hulpverlening, politie,
justitie, zorginstanties).
De boodschap achter het witte lintje is steeds dezelfde gebleven, maar de invulling
van de campagne wijzigde wel doorheen de jaren. In 2005 waren de nieuwsankers van
Focus-WTV het gezicht van de campagne, met als slogan ‘Geweld thuis. Dat klopt nooit!’.
In 2008 engageerde de West-Vlaamse regisseur Lieven Debrauwer zich om de campagne
te dragen, met als oproep ‘Huiselijk geweld. Dat slaat nergens op’. In 2011 en 2012 was het
beeld een oranje ballon, met de oproep ‘Praat voor het ploft’.

17.5.2. Het provinciaal armoedebeleid
Armoede is veel complexer dan te weinig financiële mogelijkheden hebben. Het heeft
impact op elk levensdomein van mensen. Bovendien is het armoederisico groter voor
bepaalde demografische groepen, zoals ouderen, niet-Belgen, alleenstaanden of
éénoudergezinnen. Het provinciale armoedebeleid wilde hoe dan ook het ganse gamma
van terreinen bestrijken waarop de provincie actief is.
Uit de kansarmoedeatlas, uitgegeven in 2011 door het Steunpunt Sociale Planning van
de provincie West-Vlaanderen bleek dat ongeveer 170.000 West-Vlamingen (14% van
de bevolking) onder de armoedegrens leefde. Deze armoedeatlas was een resultaat van
onze rol als kennispartner ten aanzien van armoede. De kansarmoedeatlas gaf op basis
van zeven indicatoren de armoede weer per gemeente, tot op het niveau van buurt- en/of
bouwblok en was dus een zeer bruikbaar instrument voor de steden en gemeenten bij de
opmaak van hun lokale sociale planning.
Vorming en informatieverspreiding rond het thema gebeurde sinds 2002 op de
jaarlijkse ‘Trefdag armoede’, waar mensen die in armoede leven in dialoog gaan met de
welzijnssectoren rond bepaalde onderwerpen. Een bloemlezing uit de thema’s die aan
bod kwamen:
-

Verder kijken dan je neus lang is: over beeldvorming en armoede;
Ook een stuk maand over op het einde van je geld: de schuldenproblematiek;
Ik wil dat mijn kinderen het beter hebben: kinderarmoede;
Thuisloosheid treft: over dak-en thuisloosheid.

In het kader van vorming werden nog andere initiatieven ontplooid, zoals het instaptheater
‘Twee Vrouwen’ in 2005, de fototentoonstelling naar aanleiding van het Europees jaar tegen
armoede in 2010 en de twee provinciale ontmoetingsdagen voor mensen die in armoede
leven in 2011 en 2012.
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Van 2006 tot 2012 bestond er een samenwerkingsovereenkomst met t’Hope vzw in
Roeselare waar de ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting Monique Adyns
in tandemwerking met Joke Deprez in scholen en bij welzijnsorganisaties stilstond bij de
binnenkant van armoede. Dit aanbod werd van 2013 tot 2017 uitgebreid en geheroriënteerd
met coaching en adviesverlening via samenwerking met De Link-TAO.
Netwerkvorming was een ander belangrijk onderdeel van het provinciaal armoedebeleid.
Zowel te situeren binnen de provincie op het vlak van onder meer toegankelijke informatie,
de gezondheidspromotie (baarmoederhalskanker-opsporing), de klimaatwijken (rond
energiebesparing), het provinciaal jeugdbeleid met aandacht voor initiatieven naar kansarme
jongeren. Voortdurend werd overleg gepleegd met onder meer CAW’s, OCMW’s, de
collega-groep armoede, de CERA-foundation rond plattelandsarmoede, Samenlevingsopbouw en Straathoekwerk. Aangezien de spreiding van armoede op het platteland een typisch
West-Vlaams gegeven is en we veel minder te maken hebben met ‘grootstedelijke armoede’
blijft de mobiliteit hoe dan ook een belangrijk item voor de toekomst. Daarnaast werd
gewerkt aan beleidslijnen rond thuis- en dakloosheid en werd de laatste jaren (2013-2017)
ook onderzocht hoe de link met de sociale economie kon versterkt worden.
De financiële tussenkomsten vanuit de provincie kaderden in het impulsreglement
(algemeen kansenscheppende projecten of initiatieven binnen de welzijnssector financieel
ondersteunen), acties in het kader van de werelddag van verzet tegen extreme armoede
(17 oktober), de hiervoor reeds genoemde samenwerkingsovereenkomst met t’Hope vzw,
de Winteropvang voor dak- en thuislozen en een convenant met Samenlevingsopbouw (tot
2013). Ten aanzien van mensen in armoede zijn ook een aantal concrete maatregelen van
kracht, zoals een vermindering op de provinciebelastingen.
De participatie van de doelgroep binnen het beleid vond sinds 2006 plaats binnen het
Provinciaal ArmoedeOverleg (PAO) waarin de West-Vlaamse verenigingen waar armen
het woord nemen, de welzijnsschakels, ATD vierde wereld en ook mensen in armoede
vertegenwoordigd zijn.

17.5.3. Toegankelijkheid
Via een convenant met de Vlaamse overheid werden in 2001 de vijf Provinciale
Steunpunten Toegankelijkheid (PST’s) opgericht. Zij kregen als taak het coördineren
van het provinciale toegankelijkheidswerkveld, het uitoefenen van een beleidsmatige
signaalfunctie naar Gelijke Kansen Vlaanderen en het ondersteunen en sensibiliseren
van eigen en lokale besturen. De provincie West-Vlaanderen heeft zich vanaf dat moment
sterk ingezet voor dit thema en trad vaak als pionier op de voorgrond.
Zo nam de provincie West-Vlaanderen als eerste het initiatief om de krachten te bundelen
van organisaties die werken rond de thema’s gelijke kansen en toegankelijkheid. Dit
overleg vormde de basis van het West-Vlaams adviesbureau voor gelijke kansen en
toegankelijkheid. Op 10 oktober 2001 werd dan de vzw Westkans opgericht.
Elk Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid werkte vanaf dat moment samen met een
technisch adviesbureau, waarbinnen architecten gespecialiseerd in de toegankelijkheidsmaterie actief zijn. De rol van deze adviesbureaus lag op het vlak van het uitvoeren
van concrete toegankelijkheidsanalyses. De coördinatie van de verschillende bureaus
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werd toevertrouwd aan het Vlaams Expertisecentrum, Enter vzw. In 2015 ging vzw
Westkans op in de nieuwe Vlaamse entiteit, Inter VZW.
Maar ook op andere vlakken speelde de provincie West-Vlaanderen een pioniersrol.
Investeren in toegankelijkheid is investeren in een duurzame en kwaliteitsvolle
samenleving. Ook de provincie West-Vlaanderen streefde in haar beleid naar een
toegankelijke leefomgeving voor iedereen. Zo werd de nood aan duidelijkheid over
normen en voorschriften op het vlak van toegankelijkheid erkend. Omdat een Vlaams
initiatief hieromtrent uitbleef, trachtte de provincie West-Vlaanderen hierop een
antwoord te bieden met een provinciale stedenbouwkundige verordening. Ze werd
unaniem goedgekeurd door de provincieraad in 2006 en trad in werking op 1 april 2007.
Het voorbeeld van de provincie werd door Vlaanderen gevolgd en er kwam een Vlaamse
stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid die van kracht is sinds 1 maart
2010. De inhoud van deze verordening was sterk geïnspireerd door de basisgedachte en
de richtlijnen die opgenomen waren in de West-Vlaamse verordening.
Ook wat de invulling van het begrip toegankelijkheid betreft, nam de provincie
West-Vlaanderen het voortouw. Toegankelijkheid wordt te vaak verengd tot fysieke
toegankelijkheid (bijvoorbeeld hellingen, liften, aangepaste toiletten). Dit is uiteraard
een essentieel onderdeel, maar integrale toegankelijkheid omvat meer. Het gaat ook

Zon, zee... zorgeloos: toegankelijke stranden voor iedereen
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over het gebruik van een goede communicatie, duidelijke informatieverstrekking, klantvriendelijkheid, dienstverlening en logische signalisatie.
Op 23 november 2010 vond daarom de studiedag ‘De onzichtbare drempel. Over begrijpen
en begrepen worden’ plaats in het Kursaal te Oostende. De studiedag informeerde
over de toegankelijkheid van communicatie en werd georganiseerd door de provincie
West-Vlaanderen, in samenwerking met de Arteveldehogeschool, De Lijn, Duin en Polder,
Enter, GRIP, Ithaka, Katho-Ipsoc, LINC, Modem, Staketsel, UGent, VUB, Westkans en
WVA-Open IT. Deze studiedag werd bijgewoond door meer dan 400 geïnteresseerden.
Toch blijft ook het fysieke aspect van toegankelijkheid een rode draad in het provinciale
beleid. De provincieraad nam op 25 maart 2004 een provinciaal reglement aan betreffende
de toegankelijkheid van infrastructuur van diensten en voorzieningen in de sector welzijn
in West-Vlaanderen. Met dit reglement wilde men tegemoetkomen aan de ervaren
toegankelijkheidsproblemen van gebouwen en hun omgeving.
Met het project ‘Zon, zee… zorgeloos’ streefde de provincie West-Vlaanderen naar een
toegankelijk strand voor iedereen. Dit gebeurde aan de hand van aangepaste infrastructuur
en opgeleide assistenten. Het project startte in 2006 op twee locaties, maar door het
succes is het project gaandeweg blijven groeien en wappert de vlag van ‘Zon, zee…
zorgeloos’ al op acht locaties. De laatste jaren werd de organisatie opgenomen samen
met vzw Intro in de hoop dat na de stopzetting van de provinciale welzijnsbevoegdheid
dit zal gecontinueerd worden.

17.6. Provinciaal woonbeleid
Telkens opnieuw en op vernieuwde wijze speelde het West-Vlaamse provinciebestuur
in op de gewijzigde maatschappelijke noden inzake huisvesting en woonbeleid. Wonen
heeft niet enkel betrekking op wat zich in de woning afspeelt, maar heeft ook te maken
met de woonomgeving: de aantrekkelijkheid, de mogelijkheden en de ruimte. Het belang
van goed wonen binnen het totale welzijn van mensen was terecht een belangrijk
aandachtspunt van het beleid op de diverse bestuursniveaus.
Het centrale uitgangspunt van de Vlaamse Wooncode, zowat de grondwet voor het
woonbeleid in Vlaanderen, is het recht op een behoorlijke huisvesting voor iedere burger.
Om dit recht te helpen realiseren zette de provincie daarom in op verschillende terreinen
en met verschillende partners.

17.6.1. De kwaliteit van het huisvestingspatrimonium
Een van de pijlers van het provinciaal woonbeleid was tot 2013 de ondersteuning via
particuliere premies om de kwaliteit van het huisvestingspatrimonium in de provincie te
verhogen. De premies waren vooral gericht op West-Vlaamse pijnpunten en toegespitst
op noden die door de andere overheden niet of onvoldoende betoelaagd worden. De
provincie speelde hier dikwijls een pioniersrol en kende premies toe die jaren later
overgenomen werden door het Vlaamse niveau en/of andere overheden. Om er slechts
enkele te noemen: de wederhuisvestings- en installatiepremie, de aanpassingspremie
voor bejaarden (sinds 1992), de premie voor senioren en personen met een handicap
(sinds 1995), de premie ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging (sinds 2002).
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De CO-premie
Het reglement ter voorkoming van koolmonoxidevergiftiging werd in september 2004
bijgestuurd (vermindering van het premiebedrag en beperking van de werken) en in
april 2007 grondig gewijzigd (geen subsidie meer voor rookkanalen) waardoor het aantal
aanvragen daalde (van 3.302 in 2006 naar 981 in 2011). Daarna bleef het aantal stabiel tot
de afschaffing van het reglement in 2013.
Aanvankelijk moest de volledige woning Co-veilig gemaakt worden alvorens een premie
kon worden toegekend. Het premiebedrag was ook hoger dan in de laatste versie van
het reglement (1.240 euro i.p.v 500 euro). De controle was niet eenvoudig uit te voeren
door het administratief personeel (geen technische vorming) en belette mensen met
weinig middelen om de grote boosdoeners in huis (geisers en kachels) aan te pakken.
Het reglement werd hiertoe geleidelijk gewijzigd, eerst in 2004 (categoriseren van de
werken) en uiteindelijk in 2007 (enkel nog subsidiëren van bad geisers en kolenkachels).
Het steunpunt woningaanpassing
Met de subsidie voor de ondersteuning van het steunpunt woningaanpassing die al actief
was sinds 2006, ging de provincie ook in op het maatschappelijk fenomeen vergrijzing.
Dankzij een werkingssubsidie van de provincie kon het steunpunt woningaanpassing
opgestart worden in West-Vlaanderen. Door een toevloed van dossiers ontstond
een wachtlijst. Om dit op te vangen werd in mei 2009 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de provincie en Landelijke Thuiszorg. Naast een jaarlijkse
basissubsidie van 45.000 euro , nam de provincie ook de volledige administratieve last
op zich. Hiervoor was er een voltijds equivalent tewerkgesteld. De coördinator van het
steunpunt, tewerkgesteld door Landelijke Thuiszorg, adviseerde, zocht naar de beste
oplossing voor de woningaanpassing en begeleidde de verbouwingswerken tot de
oplevering.
Het steunpunt woningaanpassing had tot doel personen met een zorgbehoefte (oudere,
persoon met handicap) de mogelijkheid te bieden om (langer) thuis te kunnen wonen
door de toegankelijkheid, de veiligheid en het comfort van de woning te verbeteren en
aan te passen aan de individuele noden. Dankzij de subsidie van de provincie kon het
Steunpunt woningaanpassing tot en met 2013 een gratis totaalbegeleiding aanbieden,
van advies tot na de werken.

17.6.2. De betaalbaarheid van het wonen ondersteunen via Sociaal
Verhuurkantoren
Een betaalbare woning is voor het merendeel van de gezinnen van prioritair belang.
Om de woningkwaliteit te verbeteren en kwetsbare groepen op de huisvestingsmarkt
een betaalbare woning te kunnen bieden, werd gezocht naar nieuwe werkmodellen,
zoals het sociaal verhuurkantoor (SVK). De SVK’s verhuren woningen van particuliere
eigenaars om ze door te verhuren aan gezinnen met beperkte financiële mogelijkheden.
Als ze gebreken vertonen, dan staat het SVK in voor de renovatiewerken.
Dankzij de inzet van de provincie West-Vlaanderen in de periode 2002 tot 2009 is er op
haar grondgebied een bijna gebiedsdekkend netwerk van sociale verhuurkantoren (zie
kaart). Dit was mogelijk dankzij zowel personeelsinvestering als financiële ondersteuning:
een eenmalige starttoelage ten bedrage van 12.300 euro.

Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

_
339

Een voldoende aanbod van huurwoningen bepaalt mee het succes van een SVK. Om
eigenaars ertoe over te halen om hun woning via het SVK te verhuren, konden zij hun
woning op een goedkopere manier laten renoveren dankzij de provinciale renovatiepremie
voor SVK. Sinds 1999, lang voor Vlaanderen haar renovatiepremie toegankelijk maakte
voor SVK’s, kende de provincie een subsidie toe die maximaal 12.000 euro bedroeg per
woongelegenheid die na renovatie verhuurd werd aan de doelgroep.

17.6.3. Stimulator van het Intergemeentelijk Samenwerken
Het provinciebestuur heeft zijn opdracht inzake woonbeleid als intermediair bestuur
ook geconcretiseerd door een actieve ondersteuningsrol op te nemen t.a.v. het lokale
bestuursniveau. Het is voor een lokaal bestuur niet altijd mogelijk om alle beschikbare
mogelijkheden ten volle te benutten. In kleinere gemeenten ontbreekt dikwijls het personeel
om voldoende specialisatie op te bouwen en een goede opvolging te voorzien. In grotere
gemeenten is er dan soms een versnippering door de verdeling van bevoegdheden en
uitvoering door verschillende diensten. En binnen elke gemeente zijn ook nog een aantal
regionale spelers actief zoals de bouwmaatschappijen, regionale welzijnsorganisaties en
de private vastgoedsector. Woonproblemen stoppen ook niet aan de gemeentegrenzen en
elke gemeente bevindt zich uiteindelijk ook in een woningmarkt die regionaal functioneert.
Om die reden wilde het provinciaal woonbeleid intergemeentelijk samenwerken
bevorderen. Gesterkt door de positieve ervaringen bij de opstart van de regionale sociaal
verhuurkantoren, financierde de provincie in 2004 het pilootproject van de huisvestingsdienst regio Izegem. Het succes van dit project leidde in 2005 tot het provinciaal reglement
betreffende de betoelaging van West-Vlaamse intergemeentelijke samenwerkingsinitiatieven voor woonbeleid en dienstverlening.
Het West-Vlaamse reglement kreeg in 2007 navolging van een Vlaamse subsidieregeling,
wat een extra stimulans betekende voor de West-Vlaamse IGS-projecten. De voorbije
jaren keurden zowel de Vlaamse regering als het provinciebestuur verschillende nieuwe
IGS-projecten goed, wat het totaal aantal IGS-projecten in West-Vlaanderen op 10
bracht (zie kaart). Ondertussen wordt twee derden van de provincie ondersteund in haar
woonbeleid door een intergemeentelijke samenwerking wonen. Slechts 19 van de 64
gemeenten nemen geen deel aan een dergelijk interlokaal samenwerkingsverband.
Hiermee was West-Vlaanderen duidelijk voorloper in Vlaanderen. Het grote aantal
West-Vlaamse erkende projecten was ook te danken aan de intensieve begeleiding die
in tandem werd verzorgd door enerzijds de provinciale gebiedswerking en anderzijds de
Vlaamse Buitendiensten RWO.
De combinatie van Vlaamse en provinciale middelen was voor veel gemeenten dus de
katalysator om in een intergemeentelijk samenwerkingsverband effectief werk te maken
van een lokaal woonbeleid.
De provincie gaf tot en met 2013 een aanvullende subsidie van maximaal 150.000 euro voor
drie jaar. Zo kregen de lokale besturen volop de gelegenheid om de intergemeentelijke
samenwerking uit te bouwen en te testen. Doordat de gevraagde financiering van de
gemeenten in de eerste fase minimaal was, ontstond er ruimte voor een soort proeftijd,
waar een aantal zaken konden uitgetest worden. Na drie jaar stopte de financiering van
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de provincie en bleven alleen de Vlaamse middelen over, tenzij een bijkomende gemeente
besloot aan te sluiten bij het intergemeentelijke samenwerkingsverband. Op dat moment
was een betoelaging van de meerkost mogelijk. Het stoppen van deze toelage na beperkte
tijd was een duidelijke keuze, na de startperiode draaide het geheel op volle toeren en
was het rendement voor de gemeenten groter. De provincie heeft expliciet gekozen voor
een dergelijke impulsfinanciering en heeft dit ook altijd duidelijk gecommuniceerd aan de
gemeenten.

17.6.4. Het decreet Grond- en Pandenbeleid
De almaar toenemende wachtlijsten binnen de sector van de sociale huisvesting waren
één van de rechtstreekse aanleidingen voor de Vlaamse regering om het decreet van 27
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid af te kondigen. Het decreet had onder
meer een versnelde realisatie van het aantal sociale woningen tot doel.
De provincies kregen in dit decreet enkele taken toebedeeld. Eén van die taken die in
de provincie West-Vlaanderen werd opgenomen door de dienst Welzijn/Wonen was
het zogenaamd bindend sociaal objectief sociale koopwoningen en sociale kavels. Het
decreet stelde verschillende objectieven voorop die per gemeente dienden gehaald te
worden in een bepaalde tijdspanne. Zo was er een BSO (Bindend Sociaal Objectief) sociale
huurwoningen, een BSO sociale koopwoningen en een BSO sociale kavels. De provincies
waren bevoegd voor de verdeling en opvolging van het bindend sociaal objectief van de
sociale koopwoningen en sociale kavels over alle gemeenten in hun provincie.

17.6.5. Het rollend woonfonds
Vanuit de bevoegdheid om het BSO te realiseren (zie hierboven), kwam het rollend
woonfonds tot stand. De officiële benaming van het reglement was het stimuleren van
projecten tot het bouwen van sociale koopwoningen van 26 november 2009, gewijzigd
bij besluit van 23 september 2010.
Met het rollend woonfonds wilde de provincie de realisatie van sociale koopwoningen
in West-Vlaanderen extra stimuleren. Voor de bouwfase konden sociale huisvestingsmaatschappijen een renteloze lening bij de provincie bekomen. Bij de verkoop van de
sociale woningen diende het ontleende bedrag terugbetaald te worden.
Omwille van de nieuwe taakverdeling in het kader van de interne staatshervorming
tussen Vlaanderen en de provincies, werd het reglement met ingang van 1 juni 2013
stopgezet. Vier sociale huisvestingsmaatschappijen maakten gebruik van het reglement.
Het betrof zeven projecten waarbij 73 sociale woningen (58 ééngezinswoningen en 15
appartementen) werden gerealiseerd. Nadat de laatste in maart 2017 terugbetaalde,
viel het doek voor het rollend woonfonds.
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17.6.6. De provincie als kennispartner
Het voeren van een woonbeleid veronderstelt weldoordachte keuzes. Het was dan ook
belangrijk dat de voorstellen tot nieuwe beleidsopties degelijk onderbouwd werden. Dit
gebeurde door het opstellen van omgevingsanalyses. De provincie had en heeft jaren
ervaring met het verzamelen en ter beschikking stellen van relevant cijfermateriaal.
Tussen 1997 en 2001 kregen alle lokale besturen een gemeentelijk woondossier. Dit
rekenblad bevatte demografische, socio-economische en huisvestingsgegevens op
gemeentelijk niveau die jaarlijks werden aangepast. De huisvestingsconsulenten kregen
opleiding om met het cijfermateriaal te leren werken. In 2002 werd het Steunpunt Sociale
Planning opgericht binnen de dienst Welzijn. Sindsdien werd gedetailleerd onderzoek op
maat geleverd, waarbij de gegevens meestal ook op kaart werden weergegeven.

17.7. Steunpunt Sociale Planning/Soka
De toename van de welvaart in onze maatschappij heeft middelen gegenereerd om ook
aandacht te besteden aan het welzijn van de mensen. Met de komst in 1976 van (een
verplicht) OCMW in elke gemeente, dat tot doel had ervoor te zorgen dat alle bewoners
van de gemeente een menswaardig bestaan konden leiden, werd als het ware het
startschot gegeven voor de uitbouw van een geprofessionaliseerde welzijnssector. In een
periode van 40 jaar is het hulpverleningsaanbod in ons land sterk gegroeid.
Met de toename van het aantal voorzieningen, werkvormen en hulpverleningstrajecten
is ook de wens om te beheersen in de welzijnssector tot stand gekomen. Eind de jaren
1990 werd als gevolg hiervan ook in het brede welzijnswerkveld de planningsgedachte
geïntroduceerd. Vanuit de vaststelling dat ondanks de groei van het welzijnswerkaanbod
blijvend een aantal problematieken geen oplossing vonden, werd door de Vlaamse
overheid steeds meer aangestuurd op ‘planmatig werken’, een opdracht die voor
veel mensen in de welzijnssector die opgeleid waren om hulp te verlenen en niet om
beleidsplannen te schrijven en uit te voeren, een hele opgave was. In deze context situeert
zich het initiatief van de provincie tot het oprichten van een Steunpunt Sociale Planning
en de uitwerking van een gebiedsdekkende sociale kaart.

17.7.1. De sociale kaart
De welzijnssector is doorheen de jaren geëvolueerd tot een waaier aan diensten,
instellingen, organisaties, verenigingen, netwerkplatformen en overheden. Er ontwikkelen
zich permanent nieuwe initiatieven en grote veranderingstrajecten (integrale jeugdhulp,
persoonsvolgende financiering) zijn een constante geworden.
Tal van hulpzoekende burgers - maar ook hun hulpverleners – weten in dit brede
landschap steeds minder het bos tussen de bomen te vinden. De veelheid aan initiatieven,
trends, werkvormen, doelgroepen en nieuwe evoluties in welzijn- en gezondheidszorg
bemoeilijken vandaag een klare kijk. Het provinciebestuur van West-Vlaanderen
probeerde sinds 1997 de informatie over dit aanbod op een voor iedereen toegankelijke
manier te structureren door de uitbouw van een digitale sociale kaart. De eerste stappen
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hiervoor werden gezet in de regio Kortrijk (een realisatie van de Regionale Welzijnsraad
van Kortrijk), waarna het initiatief werd uitgerold over de provincie.
Door blijvend aandacht te besteden aan de kwaliteit en het verder ontwikkelen van
de sociale kaart wilde de provincie een specifiek kennisaanbod over de diverse
welzijnsterreinen ter beschikking stellen van zowel de lokale besturen, de welzijnsorganisaties en, niet in het minst, de individuele gebruiker.
Om dit te realiseren kon de provincie tot eind 2013 rekenen op de medewerking van de
zes regionale welzijnsraden van West-Vlaanderen. Jaarlijks stonden de medewerkers
van de welzijnsraden in voor een actualisatiecampagne met het oog op het streven naar
volledigheid en juistheid van de aangeboden gegevens.
De werking en het beheer van de ‘Sociale Kaart’ was voor West-Vlaanderen ingebed
binnen de dienst Welzijn van het provinciebestuur. Vanaf 2014 werd ook de jaarlijkse
actualisatie opgenomen door de provincie.
Naast het up-to-date houden van de databank werd ook ruime aandacht geschonken aan
de publiekswerking met betrekking tot de sociale kaart. Deze publiekswerking hield in
dat het instrument op talrijke fora kenbaar wordt gemaakt aan het brede publiek, maar
omvat ook vorming gericht tot specifieke doelgroepen zowel binnen de welzijnssector
(bijv. eerstelijnswerkers) als buiten de welzijnssector(bijv. politie).
De uitbouw van een sociale kaart groeide vanaf 2001 ook uit tot een interprovinciaal
verhaal wat leidde tot een gebiedsdekkende sociale kaart voor heel Vlaanderen en Brussel.
Deze sociale kaart is op die manier dé referentiedatabank voor het welzijnslandschap in
Vlaanderen geworden. Met de afslanking van de provincies eind 2017 zal de sociale kaart
onder Vlaamse vleugels verdergezet worden.

17.7.2. Steunpunt Sociale Planning
Het provinciebestuur besliste in 2002 om binnen die dienst Welzijn van de provincie een
Steunpunt Sociale Planning op te richten. De bedoeling van dit steunpunt was om aan
welzijnsorganisaties en lokale besturen ondersteuning te bieden bij hun beleidsplanning.
Concreet betekende dit:
-

cijfermateriaal ter beschikking stellen om de externe omgeving waarin besturen/
organisaties werken in kaart te brengen;
eigen registratiegegevens van organisaties/diensten verwerken en analyseren;
methodologische know how aanreiken met betrekking tot het interpreteren van de
cijfers, het opstellen en uitvoeren van onderzoeken in functie van de beleidsplanning.

De terreinen waarop het Steunpunt Sociale Planning in West-Vlaanderen opereerde waren
zeer divers en waren voor de externe klant gelinkt aan de beleidsdomeinen/sectoren
binnen de dienst welzijn. Voor de interne klant (provinciale collega’s) waren deze ruimer
dan de beleidsdomeinen die door de dienst welzijn werden behartigd (gebiedswerking,
ruimtelijke planning).
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In 2013 (11 jaar na de West-Vlaamse beslissing om in sociale planning te investeren) werd de
opdracht van sociale planning voor de provincies in een decreet verankerd. Deze decretale
verankering betekende een expliciete erkenning van de rol die de provincies ter zake reeds
opnamen.
Alhoewel elke provincie een Steunpunt Sociale Planning had, is de wijze waarop
invulling werd gegeven aan de opdrachten in elke provincie enigszins verschillend. In
West-Vlaanderen werden steeds de volgende uitgangspunten gehanteerd, die er mee
toe hebben geleid dat het Steunpunt Sociale Planning op het terrein een graag geziene
partner was.
Fijnmazige analyses op maat
Om een gediversifieerd beleid te kunnen voeren, is het voor lokale besturen van belang
dat er een onderscheid kan gemaakt worden tussen buurten/wijken in de stad of kern/
buitengebied op het platteland. Om een antwoord op deze vragen te kunnen geven, werd
cijfermateriaal op zo’n manier verzameld en verwerkt dat het ontsluiten van data op dat
fijnmazig niveau mogelijk was. Er is op Vlaams en federaal niveau zeer veel cijfermateriaal
aanwezig, maar dit wordt meestal slechts tot op gemeenteniveau ontsloten. De
databanken van sociale planning betekenden dus een aanvulling op en geen duplicaat
van de Vlaamse en federale cijferdatabanken.
Naast het ter beschikking stellen van data was er ook de kennis en expertise over hoe
de data aan te wenden en te interpreteren. Ook deze vorm van dienstverlening was een
aanvulling op de federale en Vlaamse initiatieven.
Van bij de aanvang van het steunpunt sociale planning werd ervoor geopteerd om
maatwerk te verrichten: de vraag van de klant gold als uitgangspunt voor het uitwerken
van analyses en projecten. Het voordeel van deze werkwijze was dat er een grotere
garantie was dat er een correct antwoord werd gegeven op de gestelde vraag. En omdat
het antwoord sterk aansloot bij de verwachtingen, was de garantie groter dat met het
aangeleverde materiaal aan de slag werd gegaan.
Aanwezigheid op het terrein
Door maatwerk te leveren, stond het Steunpunt Sociale Planning dicht bij het werkveld.
De drempel om de dienstverlening aan te spreken was zeer laag wat tot gevolg had dat
het steunpunt vaak gevraagd werd om te participeren aan lokale beleidsvoorbereidingsprocessen. De doelstelling waarvoor het Steunpunt Sociale Planning opgericht werd,
namelijk de kwaliteit van de beleidsvoorbereiding te verhogen, werd op die manier op het
terrein gerealiseerd.
Sinds de oprichting van het Steunpunt Sociale Planning was er een evolutie in de
actieterreinen van sociale planning. Naast de externe klant (welzijnswerkveld) kwamen
steeds meer vragen van de interne klant (collega’s van eigen dienst/andere diensten).
Daarnaast kreeg het Steunpunt door een aantal gelijkaardige vragen inzake maatwerk
ook een beweging om toch af en toe standaardantwoorden te formuleren om toekomstige
vragen te ondervangen.
Voorbeelden van deze laatste aanpak waren het totaalpakket vergelijkend
wijkenonderzoek, totaalpakket ouderenbehoefteonderzoek en een aantal standaard-
fiches rond welzijnsthema’s (woonfiche, demografie, diversiteit, armoede).
_
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Een andere vaststelling was dat de fijnmazige gebiedsindelingen waarvan het Steunpunt
Sociale Planning gebruikmaakte, steeds evolueerden en ook steeds nauwer aansloten bij
de verwachtingen van de klant. Voorbeelden hiervan waren wijkindelingen die door de
gemeenten zelf worden bepaald of dorpskernen die door de collega’s ruimtelijke planning
en gebiedswerking werden hertekend. Deze input vormde de basis voor het leveren van
output door Steunpunt Sociale Planning.
Tenslotte werden er over de jaren heen ook ruim opgezette West-Vlaamse analyses
gemaakt, die dan als een referentiewerk voor vele actoren op het terrein konden
gehanteerd worden. Voorbeelden zijn ‘Wonen in West-Vlaanderen’ (2004), de ‘Sociale
Situatieschets’ (2007), de ‘Regionale omgevingsanalyse’ (2008), de kansarmoede-atlas
(2011), ‘Kleurrijk West-Vlaanderen’ (2012).
Met de discussies naar aanleiding van de afslanking van de provincies, veranderde
Vlaanderen het geweer van schouder. De steunpunten sociale planning mochten blijven
bestaan, maar dienden zich op een andere manier te oriënteren. De expliciete opdracht
ten aanzien van het welzijnswerkveld werd afgebouwd, ten voordele van een opdracht
gericht ter ondersteuning van lokale besturen. Dit gegeven zorgde ervoor dat vanaf het
najaar 2017 de steunpunten sociale planning een andere naam kregen: Data en Analyse
(D&A).
Door de jaren heen is er een sterke samenwerking tussen de steunpunten sociale
planning/D&A tot stand gekomen. Deze samenwerking faciliteert vooral de
dataverzameling, wat de basis vormt van de werking van elk steunpunt sociale
planning/D&A en in 2016 onder meer resulteerde in de uitbouw van ‘provincies.incijfers.
be’. Deze website was een gezamenlijk instrument van de vijf Vlaamse provincies en
had tot doel de beschikbare data op een gebruiksvriendelijke manier ter beschikking
te stellen.

17.8. Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is belangrijk in onze samenleving: het is niet alleen een belangrijke
aanvulling op beroepskrachten maar geeft mensen ook de kans om zichzelf te
ontplooien. Zowel de vrijwilliger zelf als de begunstigde van het vrijwilligerswerk
worden er beter van.
Het belang van vrijwilligerswerk voor onze samenleving werd erkend door de provincie
West-Vlaanderen en daarom werd in 1998 het provinciaal steunpunt vrijwilligerswerk
opgericht. Dit gebeurde ook in de andere provincies in overleg met de Koning Boudewijnstichting en het toenmalige platform voor voluntariaat.
Sinds 2001, het internationaal jaar van het vrijwilligerswerk, ondersteunde Vlaanderen
tot en met 2013 de werking van de steunpunten met een jaarlijkse subsidie (24.666,66
euro). De werking van de provinciale steunpunten richtte zich vooral op de organisaties
(de tweede lijn).
In 2008 werd een convenant ondertekend die de samenwerking tussen de overheden
een meer formeel karakter moest geven en die enkele te vervullen gemeenschappelijke
acties vastlegde.
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Deze acties waren:
-

Partner voor vrijwilligersorganisaties door deskundigheidsbevordering;
via vorming, informatie en advies (helpdesk) werd de deskundigheid van
organisaties en openbare besturen bevorderd;
Wegwijs voor vrijwilligers/promotie en werving van vrijwilligers;
via de vacaturedatabank op www.vrijwilligerswerk.be en de algemene promotie
van het vrijwilligerswerk;
Samenwerken met lokale besturen/decentraliseren;
Visie-ontwikkeling;
via het stimuleren van het maatschappelijk debat.

Op deze manier werd de provincie voor vele vrijwilligersorganisaties in West-Vlaanderen
een belangrijke en gekende partner. Anekdotisch in dit verband is het feit dat de
oprichting van het provinciaal steunpunt vrijwilligerswerk de wet betreffende de rechten
van de vrijwilliger lang voorafgaat. De provincie was het eerste overheidsniveau dat het
vrijwilligerswerk als dusdanig steunde. Later kwam de ondersteuning van Vlaanderen
(2001) en nog later (2005) zag uiteindelijk de federale wet het licht. Deze wetgeving was
voor de provincieraad aanleiding voor bijkomende initiatieven inzake vrijwilligerswerk
die verder gingen dan de loutere steunpuntwerking.
De federale wet betreffende de rechten en plichten van de vrijwilligers van 2005
legde een verzekeringsplicht op. Omdat kleinere organisaties vaak niet de middelen
hadden om hun vrijwilligers te verzekeren of niet op de hoogte waren van deze verzekeringsplicht, startte de provincie in 2005 als eerste provincie met een gratis verzekering
voor vrijwilligers.
Met dit reglement vervulde het provinciebestuur een voortrekkersrol naar andere
overheden, zowel lokaal, Vlaams als federaal. Uiteindelijk werd dit concept overgenomen
door de andere provincies en Brussel en stelde de Nationale Loterij vanaf 2008 tot en
met 2013 middelen ter beschikking om deze gratis vrijwilligersverzekering te realiseren.
Bij het einde van de werking in 2017 waren er in West-Vlaanderen zo’n 1.800 organisaties
erkend voor in totaal meer dan 55.000 vrijwilligersdagen. Dit wil niet zeggen dat er
‘slechts’ 1.800 organisaties waren die gebruikmaakten of gemaakt hadden van de
verzekering. Sommige organisaties ontgroeiden de grenzen van de verzekering, anderen
hielden op te bestaan. De verzekering mikte vooral op kleinere organisaties en sommige
organisaties waren uitgesloten van de verzekering, zoals publieke rechtspersonen of
organisaties die erdoor ingericht worden. De redenering hierachter was dat zij normaal
gesproken wel de financiële middelen hebben om hun vrijwilligers te verzekeren.
Een van de doelstellingen vermeld in de convenant met Vlaanderen was waarderen,
werven en promoten van vrijwilligerswerk. Om dit te bewerkstelligen werd in 2009
het reglement betreffende de toekenning van een provinciale vrijwilligerstrofee
goedgekeurd, dat in 2011 werd aangepast. De opzet van deze trofee was de kwaliteit
van het vrijwilligersbeleid van een organisatie te belonen. Daarmee onderscheidde
deze prijs zich duidelijk van andere soortgelijke prijzen. Niet het lovenswaardige sociaalmaatschappelijke doel van de organisatie of de vrijwilligers werden geprezen maar
wel de manier waarop de organisatie bezig was met de vrijwilligers, de aandacht die
de organisatie had voor haar vrijwilligers. De trofee was zowel een impuls om na te
_
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denken over vrijwilligersbeleid als een instrument van waardering én een middel om
vrijwilligerswerk te promoten en vrijwilligers te werven.
Omdat net het vrijwilligersbeleid (of de kwaliteit ervan) werd beloond, dwong het de
organisaties die een kandidatuur instuurden om over dit vrijwilligersbeleid na te denken
en hier (verder) werk van te maken. De laureaat kreeg naast de trofee ook een prijs in de
vorm van een publireportage in de krant van West-Vlaanderen. Zo werden de winnende
organisatie en haar vrijwilligers in de kijker gezet en gewaardeerd. Het winnen van een
trofee en de reportage in de krant van West-Vlaanderen waren meteen ook promotie
van het vrijwilligerswerk, zowel binnen de organisatie in kwestie als in het algemeen. In
2010, de eerste uitreiking, was MPI Spermalie de laureaat, in 2011 was dat télé-onthaal
West-Vlaanderen en in 2012 was het vzw Oranje.
Het reglement werd in 2013 afgeschaft in het kader van de interne staatshervorming.

17.9. Provinciaal Noord-Zuidbeleid
17.9.1. Het Wereldhuis
Op 9 mei 1998 opende het PEC, het Provinciaal Educatief Centrum zijn deuren in
Roeselare. Het doel was om het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in de
provincie zo groot mogelijk te maken. Vanaf 1971 was er al aandacht voor ‘het Zuiden’
in onze provincie. Maar vanaf dan kreeg het Noord-Zuid-beleid ook letterlijk haar
eigen plekje in het gebouw in Roeselare. Er werden en worden activiteiten met en voor
organisaties in het Zuiden en scholen bij ons opgestart en gemeentebesturen krijgen
ondersteuning voor hun mondiaal beleid. De laatste jaren werd ook expliciet ingezet op
jongeren, bedrijven en vluchtelingen.
‘PEC’ was een vlag die niet helemaal de lading dekte. Vandaar dat die naam in 2004
werd vervangen door Provinciaal Noord-Zuid-Centrum. Maar ook die naam verdween.
Sinds oktober 2015 spreken we over Wereldhuis West-Vlaanderen, terwijl de focus op
het Zuiden bleef behouden. Samen met de nieuwe naam werd de campagne ‘Word
Wereldburger’ gelanceerd. Bewustwording en sensibilisering kregen met die campagne
een nieuw elan.
De naamgeving van het gebouw komt niet uit de lucht vallen, ze volgt de internationale
tendens. De tweedeling Noord-Zuid, het bipolaire denken, is in mondiaal perspectief
achterhaald. Er zijn veel machtsblokken – de BRICs, de VS - die in steeds wisselende
allianties de wereld vormgeven. We leven dan ook in een multipolaire - maar ook
eengemaakte - wereld. Een wereldburger is betrokken op die eengemaakte wereld en
de mensen die er samenleven. Hij of zij weet ook dat zijn of haar handelen aan de
andere kant van de wereld een impact heeft. En vice-versa, wat in het Zuiden gebeurt
heeft consequenties voor ons leven.
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17.9.2. Het beleid
Een aantal beleidsopties komt elke legislatuur terug. Het bevorderen en ondersteunen van
het werk van organisaties, groepen en individuen die actief werken aan de Noord-Zuidverhoudingen en duurzame ontwikkeling, het verspreiden van bestaande kennis en expertise
binnen de provincie, het stimuleren van overleg en samenwerking tussen de verschillende
actoren en de organisatie van eigen vormingsinitiatieven en uitwisselingsmomenten.
Uitgangspunt is altijd het aanbod van de actoren in het veld (middenveld, lokaal bestuur,
onderwijs), elk met hun eigen visie en methodieken. In het Wereldhuis hebben een aantal
NGO’s hun provinciale uitvalsbasis. Studio Globo heeft er al 20 jaar zijn vaste stek, in 2005
kwam Damiaanactie erbij en in 2007 het provinciaal steunpunt van 11.11.11. Artsen zonder
Grenzen is de nieuwste bewoner van het huis.
Organisaties die in het Zuiden werken zonder NGO te zijn, zijn al jaren bevoorrechte
partners binnen het provinciaal beleid. Hun lokale werking matcht perfect met de provincie.
Ook gemeentebesturen en lokale Noord-Zuidambtenaren zijn een belangrijke doelgroep
en partner. Gedurende de hele periode bood de provincie ondersteuning waar mogelijk.
Sinds 2010 is die keuze ook vertaald in een personeelslid dat vrijgesteld werd voor deze
taak.
In de voorbije 20 jaar ging altijd veel aandacht naar educatie en sensibilisering. Via
onderwijs, maar ook via andere kanalen en doelgroepen: wereldfeesten, projectenbeurzen,
evenementen, al dan niet reizende tentoonstellingen.
In 2014 werd de stap gezet van het departement Welzijn naar de dienst Externe Relaties en
Europese programma’s. Het volledig ‘buitenlands beleid’ van de provincie kwam zo samen
binnen dezelfde dienst.
De opstart van een werking rond migratie en vluchtelingen in 2015 was het concretiseren
van de keuze voor wereldburgerschap. Problemen in het Zuiden zijn immers ook hier
voelbaar.
Steun aan projecten in het Zuiden
Sinds 1990 wordt jaarlijks 0,7 % van de gewone begroting uitgetrokken voor rechtstreekse
steun aan projecten in het Zuiden en daarmee is de provincie West-Vlaanderen één van
de koplopers in de wereld. In 2009 werd een groeipad uitgetekend om de steun tegen
2015 gradueel op te trekken naar 1%. Deze ambitie werd ook gehaald. Ging er in 1995
net geen 600.000 euro naar het Zuiden, dan was dat in 2016 al meer dan 1,6 miljoen
euro.
2011 was een feestjaar en stond in het teken van 40 jaar provinciale steun aan projecten
in het Zuiden van de wereld, projecten waar West-Vlamingen mee hun schouders
onder zetten. In die 40 jaar ging meer dan 20 miljoen euro naar 1.592 projecten in 80
verschillende landen, via minstens 633 organisaties uit West-Vlaanderen. Ondertussen
staat de teller op bijna 25 miljoen euro voor ongeveer 1.800 projecten.
Sinds 2004 is er een adviescommissie actief die het provinciebestuur adviseert bij
het ondersteunen van projecten. Het is een groep van onafhankelijke experts die de
kwaliteit van de ondersteunde activititeiten bewaard. Belangrijk bij ondersteuning in
al die jaren was het draagvlak in West-Vlaanderen. Maar ook dat het project moest
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beantwoorden aan een reële nood en dat lokale bevolking en overheid ook verantwoordelijkheid moesten nemen om het project te doen slagen.
Naast de belangrijke financiële ondersteuning besteedt de provincie veel aandacht
aan een kwalitatieve inhoudelijke ondersteuning van de vierdepijlerinitiatieven via de
organisatie van vormingsreeksen, het opzetten van uitwisseling, maar ook via informatie
op maat.
Educatie en sensibilisering
De provincie ging en gaat voortdurend in dialoog met het werkveld. Op die manier
detecteert ze noden en behoeften en biedt daar een zo goed mogelijk antwoord op: van
logistiek over financiële ondersteuning tot de organisatie van vorming, evenementen
en tentoonstellingen. Op die manier creëer je een sterk werkveld, een noodzakelijke
voorwaarde om een brede steun voor Noord-Zuidthema’s te genereren.
Dit resulteerde de voorbije jaren in de aanmaak van en ondersteuning bij de productie
van educatieve materialen en happenings. Veel gemeenten, scholen en ngo’s waren in
2005 op zoek naar geschikt materiaal over de Millenniumdoelstelllingen, een wereldwijd
plan om een einde te maken aan extreme armoede. In overleg en samenwerking met
het Provinciaal Noord-Zuidoverleg realiseerde de provincie de MillennniumTENToonstelling. In 2017 werd de opvolger van die tentoonstelling gelanceerd: Under
Construction. Daarin krijgen bezoekers meer duiding over het belang van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen, de zogenaamde SDG’s in opvolging van de Millleninumdoelstellingen.
In 2010 keurde de provincieraad het provinciaal reglement ‘toelagen om het draagvlak
voor ontwikkelingssamenwerking en verdraagzaamheid ten aanzien van andere
culturen te verhogen’ goed. Dat reglement werd in 2014 aangepast en geactualiseerd
tot provinciaal reglement ‘wereldburgerschap stimuleren in West-Vlaanderen’. Met die
subsidie wilde de provincie het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking verhogen
en wereldburgerschap in West-Vlaanderen stimuleren.
De provincie ondersteunt sinds 2009 het postgraduaat duurzame ontwikkeling. Een
unieke samenwerking tussen de twee Hogescholen in de provincie, Howest en VIVES
die studenten klaarstoomt om als echte wereldburgers hun verantwoordelijkheid te
nemen bij het aanpakken van de mondiale uitdagingen die op ons afkomen.
Sinds de opening van het Wereldhuis heeft de provincie altijd geïnvesteerd in het ter
beschikking stellen van materialen. De samenwerking van de provincie met de Vlaamse
Dienst voor Verspreiding van Leermiddelen Internationale Opvoeding (VLIO) mondde
in 1999 uit in de oprichting van het VLIO-steunpunt West-Vlaanderen. Leerkrachten,
jeugdverantwoordelijken, maar ook geïnteresseerde West-Vlamingen kunnen er terecht
voor informatie en documentatie met betrekking tot de Noord-Zuidproblematiek. Het
VLIO-steunpunt ging in 2002 op in het documentatiecentrum van Kleur Bekennen. In
2017 werd het Wereldhuis verbouwd om er een uitgebreid documentatiecentrum in te
huisvesten. Kleur Bekennen ging op in het documentatiecentrum ‘Wereldburgerschap’
dat zich richt tot studenten en leerkrachten, mensen die bezig zijn met vluchtelingen,
organisaties met vragen rond hun project in het Zuiden en geïnteresseerde
West-Vlaamse wereldburgers.

Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

_
349

Een laatste belangrijke pijler in de sensibilisering is de ondersteuning en uitrol van het
federaal programma Kleur Bekennen/Annoncer la Couleur voor scholen die werk willen
maken van wereldburgerschap en mondiale vorming. Leerkrachten en directies kunnen
rekenen op advies op maat, vormingen, een zoekrobot van begeleide activiteiten en
leermiddelen en financiële ondersteuning.

17.9.3. FairTradeProvincie

We gaan ervoor!
We kiezen voor eerlijke handel
en duurzame landbouw

© PETER VAN HOOF

In 2009 ging de provincie de uitdaging aan
om een ‘Fair Trade Provincie’ te worden. Op
8 oktober 2013 behaalde de provincie de titel.
Daarvoor moest West-Vlaanderen voldoen
aan zes criteria. De provincie moet onder
andere het goede voorbeeld geven in haar
aankoop- en consumptiebeleid, gemeenten
ondersteunen bij het halen van de titel
‘FairTradeGemeente’ en haar eigen inwoners
en personeelsleden warm maken voor de Fair
Trade-gedachte. Daarnaast maakt de provincie
duidelijke keuzes voor duurzame landbouw
en eerlijke handel. Door het meewerken
aan en ondersteunen van deze campagne
maakt het bestuur duidelijk dat werken
aan Wereldburgerschap een geïntegreerde
aanpak vraagt. Dat een Noord-Zuidbeleid niet
op zich staat maar gelinkt is met vele andere
domeinen, aan de andere kant van de wereld,
maar ook hier.

www.west-vlaanderen.be/fairtrade
Sinds 2013 is de provincie West-Vlaanderen
Fairtrade Provincie
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17.10. Impulsbeleid (2013-2017)
Na de interne staatshervorming van 2013 en het stopzetten van de vroegere thematische
beleidslijnen, werden de vrijgekomen middelen ingezet om impulsbeleid in de sectoren
Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen te realiseren. Het impulsreglement houdende de
toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven had tot doel subsidies te
verlenen aan projecten die pasten binnen de decretale opdrachten, de invulling hiervan
in het bestuursakkoord en die beantwoordden aan eigen provinciale accenten. De
hoofdthema’s werden omschreven in de vier beleidsdomeinen of hoofdthema’s van het
provinciale welzijnsbeleid na 2013, zijnde:
-

Toegankelijkheid en informatie
Gelijke Kansen
Gezondheid en zorg
Wonen

Het reglement kende enkele wijzigingen maar was actief van eind 2013 tot februari 2017.
In totaal werden er 147 aanvragen goedgekeurd goed voor een budget van 5.902.049 euro.
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Personeel en HRM
18.1. Kwalitatieve analyse. Van personeelsadministratie
naar HRM-beleid.
De personeelsdienst evolueerde in de beschouwde periode van een louter uitvoerende
dienst die de personeelsadministratie verzorgde naar een beleidsondersteunende dienst
die op het vlak van HRM-beleid ondersteuning biedt aan het volledige bestuur. De
doelstelling was steeds een realistisch en toekomstgericht personeelsbeleid uit te bouwen
dat zowel de organisatie als het personeel dient en rekening houdt met ontwikkelingen
en evoluties op de arbeidsmarkt. Twee beslissingen van de Vlaamse overheid, als
toezichthoudende overheid, lagen mee aan de basis van dit vernieuwde personeels- en
HRM-beleid. Het gaat hier over de Krachtlijnen Kelchtermans van 1993 en het Besluit van
de Vlaamse Gemeenschap met betrekking tot de personeelsformatie en de rechtspositieregeling voor het gemeente- en provinciepersoneel van 2007.

18.1.1. De Krachtlijnen Kelchtermans en het nieuwe
personeelsstatuut
De zogenaamde Krachtlijnen Kelchtermans van 1993 vormden een belangrijke aanzet tot
een vernieuwing van het personeelsbeleid66 . Deze krachtlijnen werden vanuit Vlaanderen
opgelegd aan alle lokale besturen. De betrachting was om binnen de overheidsdiensten
een personeelsbeleid gestalte te geven dat steunde op twee pijlers: enerzijds een algemene
weddeschaalherziening en anderzijds een reeks van kwalitatieve maatregelen in verband
met de loopbaan van de ambtenaren. Niettegenstaande er reeds kredieten voor de
uitvoering werden ingeschreven in de begroting van 1995 duurde het nog tot halverwege
1996 vooraleer het nieuwe personeelsstatuut door de provincieraad werd aangenomen.
De provincieraad had eerder aleen principebeslissing genomen dat voor de toepassing
van deze krachtlijnen er terugwerkende kracht was tot 1 januari 1994 67.
In juni 1996 gaf de provincieraad haar goedkeuring aan het personeelsbehoeftenplan, de
nieuwe personeelsformatie, het nieuw administratief en geldelijk statuut en het reglement
op de contractuelen68 .
De krachtlijnen introduceerden onder meer het gebruik van de functiebeschrijving in het
West-Vlaams provinciebestuur. Daarbij werd naast de taakomschrijving (de inhoud) ook
het profiel (vaardigheden en attitudes) van de personeelsleden opgenomen. Binnen de
provincie werd er gewerkt met een 15-tal clusters van functiebeschrijvingen. De functiebeschrijvingen waren een belangrijke tool in het streven naar objectieve wervings- en
bevorderingsprocedures.
66 Algemene weddeschaalherziening en gemeenschappelijke krachtlijnen voor een samenhangend personeelsbeleid
in de lokale en regionale besturen. Omzendbrief nr. BA.93/07 van 14 juli 1993.
67 Beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen van 13 december 1994.
68 Beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen van 27 juni 1996.
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Daarnaast werd er ook een verplicht evaluatiesysteem geïntroduceerd. Daarbij werd er
voorzien dat verplichte functioneringsgesprekken het personeelslid begeleiden naar een
optimale uitoefening van zijn functie. De evaluatie beoordeelt in hoeverre het personeelslid
beantwoordt aan de doelstellingen in de functiebeschrijving, meer bepaald wat prestaties,
geschiktheid en inzet betreft. Binnen de nieuwe functionele loopbanen werd ook vorming
verplicht gesteld. Vorming werd daarbij opengetrokken van kennisvakken naar taal-,
administratieve – en sociale vaardigheden en organisatieleer.

18.1.2. Opeenvolgende wijzigingen van het personeelsstatuut in
uitvoering van sectorale akkoorden
In de daaropvolgende jaren werden er op Vlaams niveau verschillende sectorale akkoorden
afgesloten die telkens een impact hadden op het provinciale personeelsstatuut. Halverwege
de jaren 2000 verplichtte een Europese richtlijn ook organisaties in de openbare sector tot
het opstellen van een arbeidsreglement. De provincie vervulde deze verplichting in 2004
met een veeleer minimalistisch arbeidsreglement69 . Er werden voornamelijk bepalingen
opgenomen die volgens de wet verplicht waren. Daarnaast werd een nieuwe infomap voor
het personeel opgemaakt.

18.1.3. Vaststelling van de nieuwe rechtspositieregeling in 2007
In uitvoering van het provinciedecreet (art. 112) werd eind 2007 het Besluit van de Vlaamse
regering met betrekking tot de personeelsformatie en rechtspositieregeling voor het
gemeente– en provinciepersoneel uitgevaardigd70 . Dit was meteen het startsein voor alle
lokale besturen om het administratief statuut voor de statutairen, het reglement op de
contractuelen en het geldelijke statuut aan te passen aan deze minimale voorwaarden en
volledig te herzien en te integreren in één rechtspositieregeling.
Alle lokale besturen hadden hiervoor de tijd tot 1 januari 2009 om dit naar de eigen
organisatie om te zetten. Eind 2008 werd een nieuwe rechtspositieregeling voorgelegd en
goedgekeurd door de provincieraad71 . De integratie van de bepalingen decretale graden, het
kabinetspersoneel en het wetenschappelijk personeel in de rechtspositieregeling waren
een gegeven. Verschillende procedures werden meer uitgeschreven en er werd aandacht
besteed aan nieuwe opportuniteiten voor een modern personeelsbeleid. Daarnaast werd
er werk gemaakt van de integratie van elementen in verband met mobiliteit, ziekteverzuimbeleid, welzijn, diversiteitbeleid en de integratie van de deontologische code.
De nieuwe rechtspositieregeling bood tevens kansen om zaken zoals de werktijdregeling
en vorming van naderbij te bekijken. De glijtijden werden in de standaardwerktijdregeling uitgebreid en het systeem van drie shiften (voormiddag, namiddag of avond) werd
ingevoerd om de overuren te beperken.
69 Beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen van 23 december 2004.
70 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de
rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende
enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor
maatschappelijk welzijn van 7 december 2007.
71 Beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen van 27 november 2008.
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Opeenvolgende aanpassingen en wijzigingen van het Besluit van de Vlaamse Regering
van 7 december 2007 en van het provinciedecreet of van hogere regelgeving vormden de
aanleiding voor verdere aanvullingen en/of wijzigingen in de rechtspositieregeling van het
provinciebestuur. Zo werd in 201472 de rechtspositieregeling aangepast ten gevolge van
wijzigingen in de eenheidswet waarbij de proeftijd voor contractanten ingrijpend gewijzigd
wordt, de carensdag vervalt maar ook de opzegtermijnen aangepast dienden te worden aan
de arbeidswetgeving. Terzelfdertijd werd ook een nieuw hoofdstuk ingevoerd in de rechtspositieregeling om de mogelijkheid van externe mobiliteit in te schrijven waarbij mobiliteit
van personeel tussen lokale besturen al dan niet in hetzelfde werkingsgebied mogelijk
wordt: bv. mobiliteit tussen het provinciebestuur en haar autonome provinciebedrijven of
tussen provinciale en lokale overheden73 .
De wijzigingen van het provinciedecreet
dd. 28 juni 2016 bevatten ook een aantal
elementen die betrekking hebben op
personeel en de rechtspositieregeling
en gedeeltelijk al uitvoering kregen.
Waar de evaluatie verplicht moest
ingeschreven worden sinds de krachtlijnen
Kelchtermans (zie supra) werd dit medio
2016 niet langer verplicht opgelegd. In
de provincieraad van september 2016
werd een grondige aanpassing aan de
evaluatieprocedure goedgekeurd74 . In
overleg met diensthoofden werd het
evaluatiesysteem onder de loep genomen
en getoetst aan de meerwaarde ervan
voor de outputgerichte organisatie van de
toekomst. De krijtlijnen van deze nieuwe
het is aan jou!
procedure die vanaf 2017 ingang vond zijn:
BINNENKORT Nieuwe
het verkorten van de cyclus van twee jaar
evaluatieprocedure
Hou intranet in de gaten.
naar één jaar, het behoud van evaluatie
als een formeel moment, de klemtoon op
informele en permanente feedback, de
integratie van evaluatie en planning in één
moment, functioneringsgesprek(ken) enkel
Evaluatie 2.0 Het is aan jou!
verplicht bij disfunctioneren. De koppeling
aan vernieuwde functiebeschrijvingen voor
iedereen gaf een nieuwe dynamiek aan het evaluatiegebeuren en legde de focus veel meer
op resultaatgericht werken en output dan op processen.

e va
l ua
tie
2.0.

De meest recente wijziging aan de rechtspositieregeling betreft de invoering van diverse
mogelijkheden van onbetaald verlof die gedeeltelijk een compensatie zijn voor de afschaffing
van bepaalde Vlaams en federale verlofstelsels75 . In het voorjaar 2017 werd het recht op
één jaar onbetaald verlof voor iedereen ingevoerd en aangevuld met diverse mogelijkheden
voor deeltijds onbetaald verlof, onbetaald verlof als gunst en extra periodes van onbetaald
verlof vanaf 55 jaar.
72
73
74
75

Beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen van 22 december 2014.
Beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen van 22 december 2014.
Beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen van 22 september 2016.
Beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen van 23 maart 2017
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18.1.4. Beloningsbeleid
De Krachtlijnen Kelchtermans hadden een grote impact op het verloningsbeleid van de
lokale besturen. Zo werden onder meer nieuwe (hogere) weddeschalen ingevoerd. Deze
weddeschalen werden gekoppeld aan het nieuwe systeem van functionele loopbanen.
Het doorlopen van twee of drie opeenvolgende weddeschalen werd afhankelijk gesteld
van drie voorwaarden, namelijk anciënniteit, vorming en een gunstige evaluatie. Daar
deze nieuwe weddeschalen niet voor iedereen hoger waren, werden voorafgaand aan de
invoering ervan de bestaande weddeschalen verhoogd zodat elk personeelslid minstens
een weddeverhoging van 1 % bekwam. Met het nieuwe personeelsstatuut kwam er ook een
versoepeling in de meerekenbaarheid van vroegere diensten wat de aantrekkelijkheid van
de provincie als werkgever aanzienlijk verhoogde voor mensen met een aantal jaren ervaring
in de privé-sector.
Eind 2001 besliste de provincieraad over een aantal belangrijke wijzigingen aan het
personeelsstatuut die een impact hadden op de verloning van het personeel76 . Zo werd er
voor verschillende niveaus gesleuteld aan de functionele loopbanen. Voor het eerst werden
er maaltijdcheques toegekend aan het niet-onderwijzend provinciepersoneel. Er werd
tevens voorzien in de toekenning van een hospitalisatieverzekering aan het personeel en een
vergoeding voor bijzondere werkomstandigheden, fysieke werkdruk, ongezond of gevaarlijk
werk.
Gaandeweg kwam er steeds meer aandacht voor een meer concurrentiële verloning in
vergelijking met de privésector. In 2002 werd door de afplatting van de organisatiestructuur
aan de personeelsleden van niveau A en E een gunstiger loopbaanperspectief gegeven.
Contractuele personeelsleden konden, net zoals hun statutaire collega’s, voortaan
doorstromen naar de derde weddeschaal. In het kader van het mobiliteitsbeleid, gericht op het
stimuleren van het openbaar vervoer, werd het sociaal abonnement voor woon-werkverkeer
volledig terugbetaald en werd de fietsvergoeding uitgebreid tot een vergoeding voor alle
niet-gemotoriseerde verplaatsingen. In het sectoraal akkoord 2003-2004 werd de graduele
invoering van een verhoogd vakantiegeld voorzien. Vanaf eind 2008 werd ook het forfaitaire
gedeelte van de eindejaarspremie trapsgewijs en verspreid over een aantal jaren verhoogd
voor alle niveaus.
Reeds in 1989 besliste de provincieraad om voor de eerste pensioenpijler een pensioenfonds
bij OMOB (Ethias) op te richten. Dit fonds moest de pensioenen van de provinciale
ambtenaren ook in de toekomst veiligstellen.
In 2011 besliste de raad principieel om een tweede pensioenpijler in te voeren voor het
contractueel personeel77. Dit kaderde in de verdere ‘gelijkschakeling’ van statutair en
contractueel personeel in de lokale besturen. De invoering van het pensioenreglement
en pensioenplan dat voorziet in de opbouw van individuele pensioenrechten voor de
contractuelen met ingang van 1 januari 2010 werd goedgekeurd in 201278 .

76 Beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen van 20 december 2001.
77 Beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen van 23 juni 2011.
78 Beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen van 25 oktober 2012.
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18.1.5. Vormingsbeleid
In de begroting van 1995 werd er voor het eerst een krediet van 1.500.000 BEF voorzien voor
opleiding van het personeel. Dit om te kunnen voorzien in het opgelegde vormingsrecht en
de vormingsplicht. Tegen 2000 was dit budget al opgetrokken tot ongeveer 5 miljoen BEF.
Vanaf de jaren 2000 kreeg het VTO–beleid (vorming, training en opleiding) meer aandacht
in het kader van levenslang leren. Er kwam een duidelijke accentverschuiving van vereiste
vorming in het kader van de functionele loopbaan naar aanvullende vorming. Daarbij werd
in de eerste plaats rekening gehouden met de behoeften van de dienst en de vereisten van
de organisatie. Vorming werd gekoppeld aan evaluatie. Er was een constante aandacht
voor kwaliteitsverhoging en –bewaking van de VTO. Prioriteiten daarbij waren onder
meer de functionele opleidingen voor de niveaus D en E en de managementopleiding
voor leidinggevenden. Midden de jaren 2000 werden er voor verschillende groepen van
personeelsleden van niveau A en B meerdaagse managementcursussen georganiseerd.
Dit waren interne opleidingen op maat van het bestuur. Deze managementopleidingen
wilden de deelnemers inzichten en het hanteren van managementinstrumenten bijbrengen
om hun eigen functioneren als leidinggevende op een hoger peil te brengen.
De betrachting van het vormingsbeleid was altijd dubbel. Enerzijds de persoon versterken
en ondersteunen in de uitoefening van zijn functie anderzijds de organisatie verbeteren
door goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers.
Gaandeweg werd er ook steeds meer gewerkt aan een intern aanbod van opleidingen. Dit
had als voordeel dat de transfer naar de eigen praktijk en organisatie explicieter was, dat
het traject gemeenschappelijk was en de kostprijs per deelnemer lager.
In de nieuwe rechtspositieregeling stond de personeelsvorming eerder beknopt
beschreven. Sinds 1 januari 2009 is het behalen van een aantal uren vorming geen
voorwaarde meer voor de functionele loopbaan. In 2009 werd een vormingsreglement79
uitgevaardigd.
Vorming maakt ook steeds meer deel uit van zowel de loopbaanplanning als van de
persoonlijke ontwikkeling van de medewerker. Naast de vele individuele vragen voor een
cursus, een studiedag of een bijscholing kunnen ook voorstellen ingediend wordt voor
interne trajecten die focussen op diverse onderwerpen. Het aanbod van zowel externe als
interne opleidingen wordt steeds ruimer en gevarieerder en omvat zowel technische of
kennistrajecten als vaardigheidstraining of coachingstrajecten. Voor wie een langdurige
opleiding wil volgen of een bijkomend diploma wenst te halen zijn in het vormingsreglement
ook een aantal afspraken gemaakt over de faciliteiten en ondersteuning waarop men kan
rekenen. Het bestuur draagt bij in kosten en tijd voor zover de medewerker daar ook zelf
toe bijdraagt en tijd in investeert.
Samenwerking met de School voor Bestuursrecht
Voor de opmaak van een aangepast vormingsaanbod richtte de Vlaamse regering zich in de
Krachtlijnen Kelchtermans in eerste plaats tot de provinciale bestuursscholen. De School
voor Bestuursrecht is dan ook steeds een primaire partner geweest in het vormingsbeleid
van de provincie. Talrijke initiatieven werden opgestart, waaronder de introductieopleiding
voor ‘beginnende ambtenaren’.
79 Beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen van 29 januari 2009.
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Ondertussen is de School voor Bestuursrecht samengevoegd met de vzw WIVO in
een autonoom provinciebedrijf apb VONK dat begin 2017 operationeel werd80 . Vonk
heeft tot doel om de interface te zijn tussen de provincie en de West-Vlaamse lokale
besturen en realiseert dit doel door het ontwikkelen van een praktijkgericht vormings- en
opleidingsaanbod, door begeleiding en consultancy en door het faciliteren en verkennen
van initiatieven om taken of opdrachten tijdelijk over te nemen. Vonk verenigt de
kwaliteiten van SBR en WIVO en is ook voor de provincie een bevoorrechte partner zowel
voor de ontwikkeling van het eigen personeel als voor de realisatie van het speerpunt
kennispartner naar andere besturen.

18.1.6. Personeelsbeleid is ook welzijnsbeleid
Binnen het provinciebestuur is er steeds bijzondere aandacht geweest voor de combinatie
arbeid, gezin en vrije tijd.
In 1995 werd gestart met een nieuw verlofstatuut. Deze verlofregeling werd door de
toenmalige provinciegriffier Hilaire Ost in zijn nieuwjaarstoespraak als ‘personeelsvriendelijk’ bestempeld. Het aantal verlofdagen werd opgetrokken tot 35 dagen op jaarbasis
en voor het statutair personeel werd het systeem van 666 ziektedagen ingevoerd.
Vanaf 2009 werd dit laatste vervangen door het stelsel van 21 werkdagen ziektekrediet
per jaar volledige dienstactiviteit voor het personeel dat vanaf 2009 statutair in dienst
kwam. Tegelijkertijd werd ook het systeem van disponibiliteit ingevoerd voor het statutair
personeelslid wiens krediet opgebruikt is.
Ook de arbeidsduurregeling werd ingrijpend gewijzigd met de invoering van een
systeem van glijdende uren. De goede werking van een moderne administratie vereiste
daartegenover ook service en beschikbaarheid. De introductie begin 2003 van een nieuw
tijdregistratiesysteem was een nuttig instrument voor een beter personeelsmanagement.
Het verhoogde de flexibiliteit in de werktijdregeling en maakte een betere organisatie en
planning van het werk mogelijk.
In het kader van het gelijkekansenbeleid voerde de provincie reeds enkele jaren een beleid
tegen ongewenst seksueel gedrag op het werk. Midden 2002 werd in de wetgeving het
begrip welzijn op het werk verder uitgebreid. Ook geweld en pesten werden voortaan
expliciet als ongewenst gedrag bestempeld. In het personeelsstatuut werd daarover een
nieuwe bepaling opgenomen. Er werden preventiemaatregelen getroffen, procedures
vastgelegd om tot een daadwerkelijk onderzoek van de feiten te komen en er werd een
interne preventieadviseur aangesteld die bijgestaan wordt door de interne vertrouwenspersonen.
In de loop van 2005 werd er een intern onderzoek gedaan naar de psychosociale belasting
op het werk om het welzijnsbeleid verder te kunnen onderbouwen. Zo werden tal van
nieuwe initiatieven opgestart waaronder de samenwerking met de speelpleinwerking
tijdens schoolvakanties in de Brugse regio en de strijkcentrale. Er werd blijvend werk
gemaakt van een aantal specifieke aandachtspunten op het vlak van leiderschap en interne
communicatie. Ondertussen werd ook gestart met een pilootproject rond thuiswerk dat na
een positieve evaluatie veralgemeend ingevoerd werd in 2016. In 2017 is een pilootproject
opgestart rond flexibele werktijden. Deze initiatieven passen in de focus op resultaatgericht
80 Beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen van 22 september 2016
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werken, op output en op een goede afstemming tussen de medewerker én de organisatie.
In 2007 kwam er een eerste aanzet tot een uitgewerkt ziekteverzuimbeleid. Voortaan werd
er een actiever beleid gevoerd met een meer gestructureerde opvolging. Uitgangspunten
waren het recht op ziekteverlof en respect voor het medisch geheim. Er werd en wordt
aandacht besteed aan preventie maar ook aan verzuimgesprekken met de klemtoon op een
goede (re)integratie van het personeelslid met gezondheidsproblemen op de werkvloer.

18.2. Kwantitatieve analyse.
Evolutie in het personeelsbestand
Naast de kwalitatieve veranderingen en verbeteringen in het gevoerde personeelsbeleid
kenmerkt deze periode zich in een eerste fase door de grote stijging van het aantal
personeelsleden en nadien een geleidelijke daling vanaf 2011. Deze sterke aangroei en
evolutie van het personeelsbestand ging hand in hand met veranderingen in de organisatiestructuur en het management van de organisatie. In 2017 werd de recentste stap
gezet in de voorbereiding voor de toekomstige structuur van de provincie ingevolge de
gewijzigde taakstelling en de overdracht van de bevoegdheden en bijhorende middelen
in de persoonsgebonden materies (sport, cultuur en welzijn) vanaf 1 januari 2018 naar
Vlaanderen of naar een lokale overheid. Deze operatie had een vermindering met ongeveer
85 personeelsleden tot gevolg.

18.2.1. Personeelsaantallen
Evolutie van het aantal personeelsleden
1000
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_
360

Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

400

Begin 1995 waren er 478 personeelsleden in dienst van het provinciebestuur
West-Vlaanderen. Eind 2010 waren er dat om en bij de 900. De opeenvolgende wijzigingen
van de personeelsformatie lagen aan de basis van deze sterke groei.

18.2.2. Uitbreiding van de personeelsformatie met
108 betrekkingen in 1996
In juni 1996 keurde de provincieraad de nieuwe personeelsformatie goed. Op basis van
het personeelsbehoeftenplan werd de bestaande personeelsformatie uitgebreid met 108
nieuwe betrekkingen. De nieuwe personeelsformatie van het niet-onderwijzend provinciepersoneel voorzag in een totaal van 645 betrekkingen waarvan 323 administratieve
graden, 314 technische graden en 8 wetenschappelijke personeelsleden. De 108 nieuwe
betrekkingen werden gefaseerd ingevuld.

18.2.3. Personeelsbehoeftenplanning: evenwicht zoeken
Ook de volgende jaren werd de personeelsformatie op verschillende tijdstippen
uitgebreid. Talrijke nieuwe taken en initiatieven brachten bijkomend personeel met zich
mee. Zo besliste men eind de jaren 1990 om de schoonmaak van alle provinciegebouwen
in eigen beheer te doen. Gaandeweg werd er ook steeds meer personeel ingezet op
Europese programma’s en projecten.
Eind 2001 werd de beslissing genomen om een achttal staffuncties te voorzien. Deze
functies werden opgenomen in een pool en werden begeven op basis van de strategische
prioriteiten van de provincie. Er werd tevens beslist tot een ‘afplatting’ van de organisatiestructuur met een minder hiërarchische opbouw binnen het niveau A.
In 2003 werd de mogelijkheid voorzien om, naast de statutaire en contractuele
aanwervingen, ook ‘mandaatopdrachten’ te geven. Bij een mandaat wordt een vastbenoemd
of een contractueel personeelslid belast met een in de tijd beperkte opdracht. Daarbij
worden er duidelijke afspraken gemaakt over de resultaatgebieden. De realisatie ervan
wordt grondig geëvalueerd tijdens en na de mandaatperiode. Deze mandaatopdrachten
hadden een strategische betekenis en situeerden zich in de gebiedsgerichte werking en
streekontwikkeling, ICT en e-government en beheerscontrole.
Met het opzetten van een tewerkstellingsproject bleef de tewerkstelling van
kansengroepen en personen met een handicap bijzondere aandacht krijgen. Binnen de
personeelsformatie was er een pool van 10 plaatsen voorzien specifiek voorbehouden
voor personen met een handicap. Deze plaatsen werden ingevuld via examenprocedures
waaraan enkel personen konden deelnemen die ingeschreven en erkend waren bij het
Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een handicap. Daarnaast
waren er ook kansen voor schoolverlaters via de opeenvolgende systemen van
stagecontracten, eerste werkervaringscontracten en startbanen. Binnen de provincie
was er sinds 1989 steeds een contingent van 39 gesubsidieerde contractuelen (gesco’s)
dat doorheen de jaren ingevuld bleef. Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 kondigde
de regularisatie aan van de gesubsidieerde contractuelen bij de lokale besturen. Vanaf
1 april 2015 werden de gescocontracten omgezet in gewone contracten waarbij 95%
van de loonsubsidie en bijdragevermindering overgeheveld wordt naar het provinciale
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budget. Deze regularisatie werd meteen vertaald in een aanpassing van de personeelsformatie zodat deze functies op het regulier ‘kader’ kwamen81 .
Elk personeelsbehoeftenplan was telkens opnieuw een zoektocht naar evenwichten. De
vragen van diensthoofden naar bijkomende plaatsen overtroffen altijd ruimschoots de
budgettaire ruimte. Gaandeweg werden er standaard functieformulieren gebruikt waarbij
de diensthoofden moesten aangeven welke inspanningen de dienst reeds ondernam om
aan de nood te voldoen, of er verbeteringsprojecten aan vooraf gingen, welke kwantitatieve
en kwalitatieve gegevens de vraag konden ondersteunen, …. Telkens werden alle vragen
zorgvuldig afgewogen in het licht van de kerntaken, strategische functies, relevantie of
meerwaarde van opdrachten en het budget.

18.2.4. Vaststelling van de nieuwe personeelsformatie in 2008
In uitvoering van het provinciedecreet en het besluit van de Vlaamse Regering van
7 december 2007 betreffende de rechtspositieregeling van het gemeente- en het provinciepersoneel werd in de loop van 2008 een nieuwe personeelsformatie vastgesteld82 .
De nieuwe personeelsformatie gaf het onderscheid weer tussen statutaire betrekkingen
en contractuele betrekkingen. Per graad werd het aantal betrekkingen uitgedrukt in
voltijds equivalenten. Sindsdien is de personeelsformatie één document waar beide
vormen van tewerkstelling - contractueel en statutair - naast elkaar staan. Dit impliceerde
dat betrekkingen die vroeger buiten de formatie stonden, nu opgenomen werden in de
formatie. Een voorbeeld daarvan zijn de Europese projecten. Het kabinetspersoneel, de
pool van personen met een handicap en de decretale graden werden eveneens opgenomen
in de formatie. Invulling van vacante betrekkingen kon nog steeds buiten de formatie. Het
betrof de aanwerving van allerhande werkgelegenheidsmaatregelen (o.a. GESCO, WEP+,
startbanen) en het aanwerven wanneer er een plotse opstoot of tijdelijke toename is van
werk (seizoensarbeid, jobstudenten).

18.2.5. Wijziging van de personeelsformatie begin 2014
De personeelsformatie, zoals ze vastgelegd werd in 2008, werd begin 2014 grondig
gewijzigd83 . Ten gevolge van de interne staatshervorming waren er heel wat verschuivingen
in de verantwoordelijkheden en taken van de provincie West-Vlaanderen. Deze
verschuivingen hadden hun impact op de personeelsnoden en -inzet in de verschillende
diensten. Bepaalde taken werden niet langer opgenomen en nieuwe taken kwamen erbij.
De gewijzigde personeelsformatie was een resultante van verschillende bewegingen:
-

minder personeelsinzet op culturele en persoonsgebonden aangelegenheden en
meer personeelsinzet op grondgebonden bevoegdheden;
verschuiving van functies van de statutaire naar de contractuele personeelsformatie;
aandacht voor interne personeelsmobiliteit en verschuiving van taken en personeel;
bij bevorderingen en opwaarderingen worden de basisgraden ingeleverd;
niet langer ingevulde functies worden ingeleverd wat een volledig gebudgetteerde
personeelsformatie oplevert.

81 Beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen van 26 maart 2015
82 Beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen van 26 juni 2008.
83 Beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen van 27 februari 2014
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Globaal gezien verminderde de personeelsformatie van 926 naar 850 functies. Concreet
gingen sommige personeelsleden over naar Vlaanderen en anderen naar een lokaal bestuur.
Ondanks de inkrimping van de ondersteunende diensten diende het provinciebestuur zich
voor te bereiden op de uitdagingen van de toekomst met een focus op grondgebonden
materies, en in het bijzonder op de speerpunten regiobestuur en kennispartner. De
concrete overdacht van het personeel dat ingezet werd op de persoonsgebonden materies
was gepland op 1 januari 2018. Tussen de aankondiging van de verevening en de realisatie
ervan zijn heel wat scenario’s en inventarisaties gebeurd. Ook al gold bij de overdracht
de regel dat elk personeelslid in principe zijn taak diende te volgen, toch was het geen
evidente oefening om het personeel eenduidig toe te wijzen aan hun hoofdtaken. Na de
toewijzing van personeel aan taken volgde de transitie-oefening voor de ontvangende
entiteiten en werden ook de werkgroepen ‘personeel’ gestart die zich toespitsten op de
procedures en aanpak van deze overdracht, zodat de minimale rechten uit het decreet
gevrijwaard bleven. Vanuit Vlaanderen was een draaiboek vooropgesteld dat alle stappen
en mijlpalen in kaart bracht met de bedoeling om de deadline van 1 januari 2018 te halen.

18.3. Organisatiestructuur
18.3.1. De omslag naar de matrix (1996)
Naast de wijzigingen in kwantiteit en kwaliteit is ook de organisatiestructuur voortdurend in
beweging. De nieuwe organisatievorm die in 1996 werd ingevoerd was de matrixstructuur.
Zoals kan opgemaakt worden uit onderstaande figuur kwam dit tot uiting in horizontale en
verticale diensten, een coördinatiecel en de nodige overlegorganen en –structuren.
Het matrixorganogram (1996)
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Het afstappen van de hiërarchische en bureaucratische structuren werd opgevangen door
een modern personeelsmanagement. Een nieuwe organisatievorm vergde ook een andere
organisatiecultuur, zoals onder meer werken in team, delegeren van taken, flexibiliteit
en resultaatgericht optreden. Responsabilisering van de lijnmanager werd een centraal
thema en dit op de diverse HRM-deelaspecten. Zo werden de dienstchefs als voorzitter
van de examencommissie betrokken bij werving en selectie, werden ze eerste en tweede
evaluator in het evaluatiegebeuren, enz.

18.3.2. Structureren van coördinatie binnen de matrix (2007)
In 2007 werd een vernieuwd organogram goedgekeurd. Er werd gekozen voor een ordening
volgens beleidsdomeinen en beheerdomeinen. Een beleidsdomein omvat materies en
diensten die gericht zijn op de uitvoering van het beleid. Er werden vijf beleidsdomeinen
vastgelegd: opleiding en ontwikkeling, leefomgeving, leefcultuur, gebiedenbeleid en
economie. De ondersteuning werd georganiseerd in beheerdomeinen waarvan er vier
beheerdomeinen werden vastgelegd: werking van de overheid, planning, realiseren en
logistiek ondersteunen. Vertrekkende vanuit deze domeinen werd een organisatieconfiguratie voorgesteld. Daarbij stonden beleidsdomeinen verticaal en beheerdomeinen
horizontaal.
Het vernieuwde organogram met beleids- en beheerdomeinen (2007)

Veranderingen in de organisatie en betere procedures moderniseerden de provinciale
organisatie verder. Wat de horizontale diensten betreft werd er expliciet gestreefd naar
_
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een continue verbetering van de werking en organisatie. Belangrijke leidinggevende
functies werden opgewaardeerd tot functies met een hogere managementfocus.
Management- en coördinatieteams werden op diverse plaatsen en niveaus geïnstalleerd.
Tegelijk bepaalde de provincieraad ook de samenstelling van het managementteam. Het
managementteam bestond uit de provinciegriffier (voorzitter), zes vertegenwoordigers van
de beheerdomeinen en een secretaris. Eind 2009 werd de eerste gedeputeerde toegevoegd
als lid (met raadgevende stem) ingevolge de aanpassing van het provinciedecreet. Volgens
het provinciedecreet ondersteunt het managementteam de coördinatie van de provinciale
diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het
bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de
provinciale diensten, alsook de interne communicatie.

18.3.3. Optimaliseren van coördinatie binnen de matrix (2013)
Begin 2013 keurde de provincieraad het nieuwe organisatiedesign voor het
provinciebestuur goed84 . Deze aanpassing optimaliseerde het organisatiedesign in termen
van span-of-control. Het fundament, de matrix van beleid en beheer, bleef behouden.
Het provinciebestuur werd georganiseerd in 25 diensten die geclusterd werden in vier
beleidsdomeinen (voorheen vijf) en drie beheersdomeinen (voorheen 4).
De nieuwe beleidsdomeinen waren economie, gebiedenbeleid, leefcultuur en leefomgeving.
De nieuwe configuratie van beheersdomeinen bestond uit organisatie en financiën,
personeel en ontwikkeling en facilitair beheer. Alle coördinatieteams (en de diensten die
ertoe behoren) worden via hun voorzitter vertegenwoordigd in het managementteam.
Ondertussen werd de provincie bestuurlijk verder uitgedaagd. De interne staatshervorming
(2014) en de latere afslanking van het provinciebestuur in het kader van de uitvoering
van het Vlaams regeerakkoord van 2014 zorgden ervoor dat grondig werd nagedacht
over de toekomstige profilering van het provinciebestuur. De ervaring uit twintig jaar
gebiedsgerichte werking leerde dat integraal beleid gebaseerd op de uitstekende
terreinkennis van het provinciaal grondgebied de strategische optie was die voor de
toekomst verder uitgebouwd moest worden. Het credo ‘de provincie als regiobestuur en
kennispartner’ groeide in de periode 2015-2016 verder uit tot de basis voor de vernieuwde
strategie die in 2017 in het meerjarenplan werd ingeschreven. Daarin lag de focus op
samenwerken en resultaten. Het organisatieprogramma ‘Horizon’17’ werd opgestart om
strategie, structuur en werking van het provinciebestuur op elkaar af te stemmen in het
licht van de twee strategische opties: kennispartnerschap en regiobestuur.

84 Beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen van 28 maart 2013.
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18.3.4. De matrix herdacht (2017)
De organisatie vertaalde deze strategie in een structuur die daaraan aangepast was.
Dat betekende dat de verantwoordelijkheden voor input en output (resultaat) werden
verfijnd en ook gereflecteerd in het nieuwe organisatiedesign dat begin 2017 van kracht
werd85 . Dit organisatiedesign verschilde fundamenteel van het vorige. Het concept van
de matrix werd aangehouden maar radicaal anders ingevuld. De provinciale diensten en
verzelfstandigde agentschappen werden nog steeds in coördinatieteams geclusterd maar
hun positionering werd grondig hertekend.
Het nieuwe organisatiedesign is dan ook een matrix van verantwoordelijkheden voor input
(de middelen) en verantwoordelijkheden voor output (resultaten). Elke provinciale dienst
beheert middelen (zowel beleids- als beheersdiensten) die bijdragen tot de resultaten van
het bestuur. Daarom wordt de inputdimensie verticaal geplaatst en de horizontale dimensie
(de programma’s) horizontaal. Op die manier toonde het organogram ook letterlijk dat alle
provinciale diensten samenwerken om resultaten neer te zetten. Elke provinciale dienst
en elk verzelfstandigd agentschap kreeg zijn plaats in de verticale dimensie van de matrix.
De clustering in coördinatieteams werd ook verder geoptimaliseerd en aangepast aan een
afgeslankte organisatie. Er blijven nog twee coördinatieteams over voor de beleidsdiensten
(voorheen 4): Leefomgeving en KennisEconomie & Internationalisering (KEI). Leefcultuur
werd nog vermeld maar hield op te bestaan op 1 januari 2018 omwille van de overdracht van
bevoegdheden naar aanleiding van de afslanking van de provincies. De beheersdiensten
werden ook geclusterd in twee beleidsdomeinen (voorheen 3): Organisatie, Financiën &
Personeel enerzijds en Facilitair Beheer anderzijds.
De vernieuwde focus van het provinciebestuur (regiobestuur en kennispartnerschap) werd
op die manier ook geïntegreerd in de structuur van de organisatie. Dit organisatiedesign
werd vanaf 2017 verder uitgerold en geoperationaliseerd.

85 Beslissing van de provincieraad van West-Vlaanderen van 16 december 2016.
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De vernieuwde matrix (2017)
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De financiële organisatie
van de provincie
In het financieel management van de provinciale organisatie speelt de financieel beheerder
een belangrijke rol. Tot 1997 sprak men van de ‘provinciaal rekenplichtige ambtenaar’ of
kortweg provincierekenplichtige. Deze ambtenaar werd benoemd door de provincieraad
en was belast met het voeren van de provinciale boekhouding en de opmaak van de
jaarrekening. Hij was tevens verantwoordelijk voor de betaling van de uitgaven, het beheer
van de kasmiddelen en de financiële rekeningen van de provincie.
De vernieuwde provinciewet van 25 juni 1997 voorzag in een nieuwe functie, nl . die van
provincieontvanger, analoog aan de functie van gemeenteontvanger. Niet alleen de naam
van de functie veranderde maar ook het takenpakket werd, in vergelijking met de vroegere
functie, aanzienlijk uitgebreid. Zo werd de provincieontvanger voortaan ook bevoegd voor
de inning en dwanginvordering van de provinciale belastingen, het verlenen van financieel
advies bij het opmaken van de begroting en het financieel meerjarenplan en de controle
en centralisatie van de vastleggingen. Door het wegvallen van het voorafgaand visum van
het Rekenhof in de uitgavenprocedure, werd de provincieontvanger ook belast met het
toezicht op de regelmatigheid en de wettelijkheid van de provinciale uitgaven.
Eind 1997 benoemde de provincieraad Patrick Braet tot provincieontvanger. Hij was
voorheen, sinds mei 1989, ook al aangesteld als provinciaal rekenplichtige ambtenaar.
In het provinciedecreet van 9 december 2005 werd de functie van provincieontvanger
vervangen door de functie van financieel beheerder. De betrokken functiehouder werd
eind 2006 door de provincieraad benoemd tot financieel beheerder.

19.1. Het financieel systeem in de provincie
Overheden dienen zich te houden aan budgetten, zo ook de provincies. Het
boekhoudkundige gevolg hiervan was dat er binnen overheidsdiensten veelal gekozen
werd voor de toepassing van een kasboekhouding of budgettaire boekhouding. Uit zo’n
cameralistische boekhouding kan slechts beperkte informatie gepuurd worden, gezien
ze synoniem staat voor het praktiseren van enkel boekhouden en enkel de uitgaven en
inkomsten er worden geregistreerd. De toenemende vraag naar beheersinformatie bracht
echter allerhande noden en wensen met zich mee waar budgettair boekhouden niet langer
voldoende antwoorden op kon bieden.
Aangedreven door de trend van ‘new public management’, werden overheidsinstanties
door de wet van 15 maart 1991 in verband met de algemene rijkscomptabiliteit en de
provinciale comptabiliteit verplicht om het dubbel boekhouden toe te passen. In het kader
hiervan zag in 2003 de Nieuwe Provinciale Boekhouding (NPB) het levenslicht, na de
Nieuwe Gemeenteboekhouding (sinds 1 januari 1995) en de OCMW-boekhouding (sinds
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1 januari 1998). Niettegenstaande de toepassing van algemene boekhouding werd nog
veelal teruggegrepen naar het oude budgettaire systeem, aangezien beleidsmensen en
overheidsmedewerkers hieruit de meeste beleidsinformatie konden putten. Bijkomend
ongemak was dat de provincieraden de nodige gegevens dienden te filteren uit alle
aangeleverde documenten waarover de administratie beschikte, waaronder ook stukken
die weinig beleidsmatige relevantie bezaten. Tweede nadeel van de NPB was de door
de wetgever vastgelegde indeling in economische codes en algemene rekeningen,
wat het voor provincies zo goed als onmogelijk maakte om hun financiële systeem te
toetsen aan de eigen noden. Desondanks konden individuele overheidsinstanties zelf
boekhoudkundige activiteitencentra aanmaken voor bepaalde diensten en afdelingen,
waardoor het onmogelijk werd om op een hoger niveau geaggregeerde statistieken te
verzamelen van gelijkaardige diensten en afdelingen.
Een puur boekhoudkundige benadering van zaken bleek dus geen optimaal werkinstrument
voor overheden. Een combinatie van de nadelen van de NPB en eerdere organieke decreten
leidde op 25 juni 2010 tot het ‘Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en
beheerscyclus van de gemeenten, provincies en de openbare centra voor maatschappelijk
welzijn’, kortweg BBC, goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het besluit trad begin
2014 in werking en heeft betrekking op alle Vlaamse gemeenten, OCMW’s, provincies en
gedeeltelijk op de Extern Verzelfstandige Agentschappen (EVA’s). De provincieraad van
West-Vlaanderen besliste in 2011 om de beleids- en beheerscyclus vervroegd in te voeren
vanaf 1 januari 2012, en zo te fungeren als piloot van het project. De benaming maakt
duidelijk dat het besluit veel verder reikte dan louter nieuwe regels voor de boekhouding.
Doelstelling van het besluit was om het systeem informatie te laten opleveren aan de
hand waarvan de verkozen provincieraden en de Vlaamse regering (de hoofdgebruikers)
beleidsbeslissingen kunnen nemen.
Zo werden de beleidscyclus (plannen, uitvoeren en evalueren) en de beheerscyclus
(middelen, activiteiten, prestaties en effect) opgesplitst, met weliswaar als doel om de
koppeling tussen beide te versterken. De opsplitsing maakt het zo mogelijk om een duidelijk
onderscheid te krijgen tussen beleidsinformatie en managementinformatie. Teneinde die
doelstelling te bereiken, legt het besluit beide cycli rapporteringsregels op, zowel inzake
vorm (soorten rapporten) als inhoud (minimale informatie). Anderzijds gunt het besluit
overheidsdiensten wel de nodige vrijheid indien niet-hoofdgebruikers (bv. de deputatie)
bijkomende rapporten wensen, door de zo goed als volledige afwezigheid van regels
hieromtrent. Het is wel de bedoeling dat deze managementinformatie tevens voortvloeit
uit het gebruikte registratiesysteem. Op die manier zouden de nadelen van de beperkte
beleidsmatige informatie uit vorige boekhoudpakketten definitief tot het verleden moeten
behoren. Samenvattend kan gesteld worden dat het besluit voor de lokale besturen een
instrument zou moeten worden om de beleidsvorming als geheel te plannen, uit te voeren,
op te volgen en erover te rapporteren.
De cijfergegevens worden daarom ook uitgesplitst in de periode vóór en na BBC. Vóór
BBC (1994-2011) sprak men over ‘gewone dienst’ om werkingsuitgaven te typeren en
‘buitengewone dienst’ als het over investeringen ging. In BBC wordt het budget opgedeeld
in drie groepen ‘exploitatiebudget’, ‘investeringsbudget’ en het ‘budget type andere’. We
kunnen dus niet zomaar de gewone dienst met het exploitatiebudget vergelijken en de
buitengewone dienst met investeringsbudget. Er zijn twee belangrijke verschillen. In BBC
worden de investeringssubsidies die het bestuur verstrekt aan derden gecatalogeerd
onder het investeringsbudget. Vóór BBC vond je dit terug onder de gewone dienst. De
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kapitaalsaflossingen voor leningen die het bestuur aangegaan is, werden vóór BBC als
gewone dienst beschouwd. Met de introductie van BBC worden deze uitgaven afgezonderd
in het budget type andere.

19.2. Het fiscaal stelsel in de provincie
De provincieraad heeft er steeds voor gekozen inzake fiscaliteit twee sporen te bewandelen.
Enerzijds zette zij in op eigen fiscaliteit, teneinde de autonomie van de provincie veilig te
stellen. Diverse redenen lagen aan de basis van de beslissing om niet enkel te teren op
inkomsten uit opcentiemen op de onroerende voorheffing. Zo was er vooral de mening dat
er een onbillijke verdeling van de belasting zou ontstaan doordat enkel nog eigenaars van
een woning of een handelspand zouden betalen en huurders niet meer. Bovendien zou ook
de liquiditeitspositie van de provincie in gevaar kunnen komen doordat opcentiemen later
gestort worden dan de inning van de eigen belastingen en omdat nieuwe vrijstellingen in
de onroerende voorheffing een rechtstreekse invloed zouden hebben op de liquiditeiten
van de provincie. Ook de belastingdruk zou voor een groot stuk verlegd worden van de
bedrijven naar de gezinnen en in grote mate naar de alleenstaanden. Tot slot zou ook de
provincie als kenniscentrum voor de gemeenten inzake fiscaliteit hierdoor verdwijnen.
Anderzijds opteerde de provincieraad toch ook voor het heffen van opcentiemen op de
onroerende voorheffing. Wat dit laatste betreft werd dit vanaf 1 januari 1999 een Vlaamse
bevoegdheid. Het Vlaams Gewest voerde vanaf 1 juli 2001 het systeem van de voorschotten
in, waardoor de financiering van de provincies minder onderhevig werd aan de al dan niet
snelle inkohiering/inning van de onroerende voorheffing door Vlaanderen.
Wat de eigen fiscaliteit betreft, dient te worden opgemerkt dat naast de algemene provinciebelasting (waarbij de inwoners van de provincie belast worden) en de provinciebelasting
op bedrijven (waarbij de ondernemingen in de provincie belast worden), met ingang van
het aanslagjaar 2008 werd geopteerd om een nieuwe belasting in te voeren, met name
de provinciebelasting op tweede verblijven, waarbij de eigenaars van een tweede verblijf
gelegen in de provincie belast werden aan een tarief van 100 euro dat jaarlijks zou worden
geïndexeerd (aanslagjaar 2017: 118 euro).
De Vlaamse regering besliste met het decreet van 22 december 2000 houdende
bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001 de totale dotatie aan het provinciefonds
te verminderen met 1 miljard euro. Dit bedrag werd overgeheveld naar het Gemeentefonds
ter financiering van de problemen in de grote steden. Voor de provincie West-Vlaanderen
betekende dit een vermindering van de inkomsten met een kleine 4,5 miljoen euro. Ter
compensatie verhoogde de provincieraad in 2001 de opcentiemen op de onroerende
voorheffing van 245 naar 320. In 2015 besliste de Vlaamse regering om het provinciefonds
af te schaffen. Ook de compensatie voor gederfde opcentiemen voor materieel en outillage
werd met ingang van het aanslagjaar 2015 stopgezet.
Een decreet uit 1991 regelde de subsidies van de Vlaamse Gemeenschap aan de provincie.
Dit decreet werd in 2002 opgeheven waarbij het Investeringsfonds opging in het
Gemeentefonds. Dit betekende dat deze gelden enkel nog ten goede zouden komen aan
de gemeenten; een financiële derving voor de provincies die werd opgevangen door een
aanpassing van de tarieven van de eigen fiscaliteit.
_
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Belastingtarieven 1995-2017

De algemene provinciebelasting werd in 2004 verhoogd. Gelet op het feit dat de tarieven
in de voorgaande jaren gelijk waren gebleven werd het tarief in 2004 aangepast aan de
indexering en werd ook overeengekomen om het tarief vanaf 2005 jaarlijks te indexeren.
Met ingang van het aanslagjaar 2008 werden de leefloners vrijgesteld en werd een reductie
van 20% ingevoerd voor diegene die recht hadden op een verhoogde tegemoetkoming in
de ziekteverzekering.
In de provinciebelasting op bedrijven zien we eenzelfde scenario. In 2004 werd het tarief
per m² verhoogd (als aanpassing aan de index) en vanaf 2005 werd zowel het basistarief
als het tarief per m² jaarlijks geïndexeerd. In 2008 werd gekozen voor een differentiatie op
basis van de oppervlakte. Tot 10.000 m² betaalde je 15 cent, van 10.000 m² tot 500.000
m² 13 cent en de oppervlakte boven de 500.000 m² werd vrijgesteld. Ook hier worden
de bedragen jaarlijks geïndexeerd. Het amendement van de Open VLD-fractie om de
startende ondernemingen gedurende drie jaar vrij te stellen van de bedrijfsbelasting werd
niet aanvaard.
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Ook inzake wetgeving hebben er zich in de periode 1995–2017 belangrijke wijzigingen
voorgedaan. Met ingang van het aanslagjaar 1997 was de bestendige deputatie niet
langer bevoegd om bezwaarschriften inzake gemeentebelastingen te behandelen.
Wat de provinciebelasting betreft bleef de gouverneur de bevoegde instantie om de
kohieren uitvoerbaar te verklaren. De bestendige deputatie behandelde nog steeds de
bezwaarschriften inzake provinciebelastingen, doch niet meer als rechtsprekend college,
maar wel als administratieve overheid.
Sinds de staatshervorming van 2001 (de zogenaamde Lambermontakkoorden) zijn de
gewesten in grote mate bevoegd om de provinciebelastingen te regelen. Dit vertaalde
zich dan ook in het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en
de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd op 28 mei 2010
en 17 februari 2012. Met dit decreet werd de deputatie zowel bevoegd om de kohieren
uitvoerbaar te verklaren, als om de bezwaarschriften te behandelen. De bevoegdheid van
de provincieraad om de belastingreglementen goed te keuren wijzigde niet.

19.3. Het budget
De gewone begroting (zie grafiek) van de provincie evolueerde in de periode 1994-2011 van
bijna 90 miljoen euro tot 162 miljoen euro, hetzij een gemiddelde jaarlijkse toename van
3,65%. In de evolutie van de sectoren valt de belangrijke stijging op van de personeelsuitgaven (van 12% naar 35%) en de terugval van de algemene financiering (schuldenlast) van
29% naar 16%.
Evolutie uitgaven gewone dienst, 1994-2011
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Voor de periode 2012-2017 merken we een belangrijke stijging van het exploitatiebudget in
2013 t.o.v. 2012 en van 2014 naar 2015.
De opmerkelijke stijging in 2013 heeft meerdere verklaringen: de opstart van het project
GoneWest in het kader van de herdenking van WO I waarvoor er 2,3 miljoen euro
gebudgetteerd werd in 2013, een dotatie voor de 2de pensioenpijler van ongeveer 1,8
miljoen euro, de aflopende Europese programmaperiode met de uitbetaling van resterende
cofinanciering (een kleine 1 miljoen euro extra), de overname van de onbevaarbare
waterlopen van de gemeenten (1 miljoen euro extra).
Exploitatie-uitgaven 2012-2017
Evolutie exploitatieuitgaven 2012-2017 volgens BBC
Exploitatieuitgaven in euro
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In 2015 waren er een aantal uitzonderlijke eenmalige uitgaven, waaronder de mijlpaalvergoeding van ruim 2,5 miljoen euro voor de aanleg van de parking en omgeving van
het nieuw zwembad in PPS-formule en een extra dotatie aan de pensioenfondsen van
1 miljoen euro.
Evolutie van de uitgaven buitengewone dienst, 1994-2011
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Wat het investeringsbudget betreft, was het verloop wisselvalliger (zie grafiek); 25
miljoen euro in 1994 en 42 miljoen euro in 2012. De belangrijkste sector is milieu, natuur
en landschappen die evolueerde van 10% tot 33% van het investeringsbudget (zie tabel).
De nieuwe BBC-regelgeving bepaalde dat er gebudgetteerd werd op transactiebasis.
Voor investeringen betekende dit dat er gebudgetteerd moest worden al naargelang het
budgetjaar waarin de werken plaatsvinden. Dit zo realistisch mogelijk inschatten bleek
een leerproces. Dit uit zich ook in deze grafiek, waarbij er in de eerste jaren van BBC
steeds (te) hoge investeringskredieten gebudgetteerd werden. We merken dat de sector
milieu, natuur en landschappen het grootste aandeel voor z’n rekening neemt.
Evolutie van de investeringsuitgaven, 2012-2017
Evolutie investeringsuitgaven 2012-2017 volgens BBC
Investeringsuitgaen in euro
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Uitgaven gewone dienst op basis van de begroting voor 1994
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Exploitatie-uitgaven op basis van het budget voor 2017
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De beleidscyclus: van
een inputgerichte naar een
outputgerichte benadering
20.1. De traditionele inputbenadering voor de
beleidscyclus (1994)
Het beleid van de provincie West-Vlaanderen kreeg in 1994 vorm via de begroting
(beleidsvoorbereiding) en werd via de jaarrekening geëvalueerd (beleidsevaluatie). Zowel
de begroting als de jaarrekening waren op dat ogenblik louter financiële instrumenten.
De raad autoriseerde de voorziene kredieten op de begrotingsartikelen en gaf hiermee
de goedkeuring aan de deputatie om het beleid uit te voeren. Dat beleid was niet letterlijk
in de begroting opgenomen, enkel de financiële vertaling daarvan stond te lezen in de
documenten. De beleidslogica achter de financiële vertaling werd nergens in de officiële
beleidsrapporten geëxpliciteerd.
Toch werd samen met de begroting een aantal begeleidende documenten bezorgd aan de
provincieraadsleden. Deze documenten lichtten de beleidslogica verder toe en bevatten
meer informatie over de verschillende initiatieven die de provincie wenste te nemen. In
1995 werd de beleidsnota ‘West-Vlaanderen in perspectief’ goedgekeurd, die voor de
bestuursperiode 1995-2000 een overzicht bood van de vele beleidsopties die het bestuur
in haar verschillende bevoegdheidsdomeinen wenste te nemen. Deze begeleidende
documenten legden niet het verband met de voorziene (financiële) middelen uit de
begroting en waren ook geen autoriserende documenten.
De primaire focus van de beleidscyclus bleef dus inputgericht: het autoriseren van louter
financiële gegevens en de opvolging daarvan als instrument om het beleid voor te bereiden
en uit te voeren.

20.2. Een eerste aanzet tot outputgerichte
beleidsrapporten (2006)
Met de goedkeuring van de organieke decreten in 2005 werd voor de Vlaamse provinciale
en lokale besturen een belangrijke evolutie ingezet naar meer resultaatgericht werken. Een
reeks instrumenten werd geïntroduceerd met de bedoeling om de efficiëntie en effectiviteit
van de Vlaamse lokale besturen te verhogen. Eén van die instrumenten was de introductie
van strategische planning om een doelmatig beleid te voeren. De bedoeling was dat het
provinciebestuur (en ruimer alle Vlaamse lokale besturen) doelstellingen formuleerden
en op die manier woordelijk in hun beleidsrapporten verwoordden welke resultaten zij
wensten neer te zetten.
_
380

Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

Deze evolutie kaderde binnen de internationale trend rond het Nieuw Publiek Management
en het inzicht dat een outputgerichte sturing bekomen kan worden door de traditionele
financiële informatie aan te vullen met niet-financiële informatie (doelstellingen) om
duidelijker aan te geven wat het beleid wil bereiken. In de traditionele begroting stond tot
2006 enkel de financiële vertaling te lezen, de beleidslogica die erachter zat kon worden
vermoed maar werd nergens geëxpliciteerd in officiële beleidsrapporten.
Daarom ook dat sinds de komst van het provinciedecreet niet langer werd gesproken over
een begroting (enkel financiële informatie) maar van een budget waarin naast financiële
ook niet-financiële informatie werd opgenomen. Bovendien werd ook het meerjarenplan
geïntroduceerd als instrument om het beleid op de lange termijn (voor de duur van de
legislatuur) te plannen.
Onderstaande figuur toont heel eenvoudig welke omslag werd gemaakt met de introductie
van de beleids- en beheerscyclus.
De implementatie van BBC vereiste een nieuwe manier van denken binnen de organisatie
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Omwille van het ontbreken van de uitvoeringsbesluiten met betrekking tot de exacte
wijze waarop het meerjarenplan en het budget vorm dienden te krijgen was er geen
stringent strategisch kader voorhanden. Het provinciebestuur West-Vlaanderen greep de
aangeboden vernieuwing binnen het provinciedecreet onmiddellijk aan om een ontwerp
van meerjarenplan 2007-2012 voor te leggen met de titel ‘Vertrouwen werkt, vertrouwen
wekt’. Het meerjarenplan omvatte strategische doelstellingen die verder werden verfijnd
in tactische en operationele doelstellingen. Per bevoegdheid werd aanvullende informatie
voorzien in de sectorale beleidsnota’s die verdere toelichting gaven bij de algemene
principes en de strategische doelstellingen uit het ontwerp van meerjarenplan per
bevoegdheid.
Op die manier was het beleid van de provincie een stuk duidelijker geworden en werd
voor het eerst gepoogd om een duidelijk verband te leggen tussen de middelen en het te
bereiken doel.
Bovendien werd ook het instrument van de omgevingsanalyse geïntroduceerd om op een
gefundeerde manier de beleidsdoelstellingen die nagestreefd werden te kaderen binnen
maatschappelijke evoluties en uitdagingen.
De implementatie van BBC betekende een uitdaging voor de hele organisatie
© Stefaan Provijn
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20.3. Het meerjarenplan en budget als nieuwe
beleidsrapporten (2012)
Enkele jaren na het provinciedecreet werd uiteindelijk ook uitvoering gegeven aan de
modaliteiten voor de beleids- en de beheerscyclus (BBC) via het Besluit van de Vlaamse
Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus voor de gemeenten, de provincies en de
OCMW’s van 25 juni 2010. De veralgemeende implementatie van de BBC is sinds 1 januari
2014 verplicht voor alle Vlaamse gemeenten, provincies en OCMW’s.
Het provinciebestuur West-Vlaanderen opteerde ervoor om zich piloot te stellen en startte
haar implementatie al in 2011 om vanaf 1 januari 2012 volledig te werken volgens de regels en
principes van de BBC. Onder aansturing van de provinciegriffier en de financieel beheerder
startte de provinciale organisatie hiertoe met het project Hermes dat vooral gericht was op
veranderingsmanagement. Hoewel de omschakeling van de provinciale boekhouding een
hele uitdaging was, vormde die omschakeling niet de essentie van BBC.
De organisatie moest zich bekwamen in het formuleren van doelstellingen, actieplannen en
acties en het opstellen van indicatoren om te meten of de voorziene beleidsinitiatieven met
succes gehaald konden worden.
Bovendien stelde zich ook de uitdaging voor de financiering. Met het Besluit van de Vlaamse
regering omtrent de BBC werden ook stringente financiële parameters opgelegd die zowel
een toestands- als een structureel financieel evenwicht nastreven. De combinatie van een
positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge in het laatste jaar van
het meerjarenplan bieden een solide beeld op de werkelijke financiële beleidsruimte voor het
provinciebestuur.
Ingevolge de aanvaarding van haar kandidatuur als pilootprovincie was West-Vlaanderen het
eerste Vlaamse provinciebestuur dat in 2011 haar meerjarenplan 2012-2014 ter goedkeuring
voorlegde aan de provincieraad, samen met het budget 2012. Vanaf 1 januari 2012 startte het
provinciebestuur met de toepassing van de nieuwe regels.
De nieuwe beleidsrapporten combineren (veel minder) financiële informatie met
niet-financiële informatie (beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties) om zo duidelijker
aan te geven wat het provinciebestuur wenst te bereiken. Daarmee is een volgende stap
gezet naar een meer resultaatgericht (financieel) management.
In 2012 werd bovendien het provinciedecreet aangepast en het Besluit van de Vlaamse
regering omtrent BBC werd bijgestuurd zodat ook de verzelfstandigde agentschappen
mee werden betrokken. Na de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 2012 werd
gestart met de voorbereiding van het meerjarenplan 2014-2019 waarin onder meer de
bestuursakkoorden vertaald moesten worden. Het bestuursakkoord van de provincie
West-Vlaanderen stipuleerde, in uitvoering van de interne staatshervorming, een wijziging in
het takenpakket van de provincie. Deze aangepaste taakomschrijving kreeg haar vertaling in
nieuwe beleidsdoelstellingen met een aangepaste financiering.
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Met de beleids- en beheerscyclus moet de focus op resultaten verhogen.
Duidelijke beleidsdoelstellingen geven de richting aan © Stefaan Provijn

20.4. Een grondige strategische bijsturing (2016)
De voorbereiding in 2012 van het eerste meerjarenplan resulteerde in de goedkeuring in
2013 van het meerjarenplan 2014-2019 van het provinciebestuur West-Vlaanderen. Dit
meerjarenplan werd doorheen de jaren 2014-2015 via budgetwijzigingen en aanpassingen
aan het meerjarenplan financieel bijgestuurd. De geformuleerde strategische doelstellingen
toonden zich stabiel en een uitstekend kompas om het beleid van het provinciebestuur
verder te oriënteren. Maar de bestuurlijke uitdaging die in het Vlaams regeerakkoord van
2014 was ingeschreven noopte het provinciebestuur om in 2016 het strategisch kader van
haar meerjarenplan grondig te herzien. Het project afslanking provincies werd immers
opgestart waardoor de persoons- en cultuurgebonden aangelegenheden per 1 januari
2017 niet langer tot de provinciale bevoegdheden zouden behorden. Dat betekent dat de
bevoegdheden van het provinciebestuur aangepast dienden te worden en dat ook een
aantal van haar beleidsopties niet langer aangehouden konden worden.
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Het provinciebestuur pakte deze uitdaging pro-actief aan en presenteerde in de maand mei
2016 een nieuw strategisch kader aan de provincieraad waarin de vernieuwde taakstelling
werd vertaald in beleidsdoelstellingen met indicatoren én aangepaste beleidsdomeinen.
Meteen werd ook de ervaring uit het lopende meerjarenplan gevaloriseerd en werd het
concept beleidsdoelstelling verder versterkt wat resulteerde in minder, maar meer robuuste
beleidsdoelstellingen. Net op het ogenblik dat de provincieraad over dit nieuwe strategische
kader beraadslaagde, stelde Vlaanderen de implementatiedatum van het project afslanking
met één jaar uit tot 1 januari 2018. Het provinciebestuur behield haar nieuwe beleidsdoelstellingen maar kon de nieuwe beleidsdomeinen nog niet in voege laten treden daar zij één jaar
langer bevoegd bleef voor Cultuur, Welzijn, Sport en Gelijke Kansen.

20.5. Een definitief aangepast strategisch kader (2017)
Per 1 januari 2018 zou de bevoegdheidsoverdracht van de Vlaamse provincies naar
Vlaanderen (en in sommige gevallen de lokale besturen) effectief zijn. Dat betekent dat de
voorbereiding die het provinciebestuur reeds in 2016 had gestart kon worden afgerond met
de nieuwe beleidsdomeinen en dito bevoegdheden voor de gedeputeerden. De verscherpte
focus kreeg haar neerslag in een aangepast meerjarenplan dat vanaf 1 januari 2018 de
beleidsvoering van het provinciebestuur bepaalt.
Ondertussen blijft het provinciebestuur haar pioniersrol in de implementatie van de beleidsen beheerscyclus verder opnemen. De Vlaamse regering werkt aan een nieuw besluit BBC
(werktitel BBC 2020) waarbij het provinciebestuur deel uitmaakt van de redactiegroep.
Uitgangspunten van deze bijwerking van BBC zijn het behoud van het strategische concept
(beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties), een verscherpte financieringsfocus (met
de introductie van een theoretische autofinancieringsmarge), de integratie van het budget
in het meerjarenplan tot één beleidsrapport en een verregaande deregulering van onder
meer het systeem voor kredietbewaking. Een logische evolutie in de geest van de nieuwe
organieke decreten die worden voorbereid voor de volgende beleidsperiode van de Vlaamse
lokale besturen.
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Het provinciaal archief
Sinds 1994 heeft de provincie een eigen archiefdienst, die instaat voor het beheren en
ter beschikking stellen van het eigen archief en van enkele privaatrechtelijke archieven.
Daarnaast stippelde de provincie in 1998 een beleid uit om het archiefbeheer bij de
lokale besturen te verbeteren door middel van subsidies, de organisatie van een
archiefopleiding en de aanwerving van een archiefconsulente. In 2003 werd een nieuw
provinciaal archiefgebouw en een publieke leeszaal in gebruik genomen. Eind 2009 kreeg
het Provinciaal Archief West-Vlaanderen van de Vlaamse overheid het kwaliteitslabel
‘erkende culturele archiefinstelling’, een erkenning van de kwaliteitsvolle werking. De
online databank ‘Probat’ (Provinciaal Beheerprogramma voor Archieftoepassingen)
werd gelanceerd in 2012 en wordt gebruikt door zowel het provinciaal archief als de
lokale archieven. De toenemende aandacht voor digitaal documentbeheer en digitale
duurzaamheid leidde eind 2015 tot het aanstellen van een beheerder voor het provinciaal
digitaal archief.
Toen het provinciebestuur in 1994 besloot een dienst uit te bouwen voor het beheer van
het dynamisch, semi-dynamisch en statisch eigen archief moest deze dienst onder meer
de archiefvorming en -selectie in de administratie begeleiden, documentenoverdrachten
naar het archief voorbereiden, inventariseren en instaan voor de materiële bewaring en
toegankelijkheid van de documenten en dossiers. Er werden ook nog enkele bredere taken
toegewezen zoals het verstrekken van inlichtingen over de provinciale documenten en
meewerken aan historisch onderzoek, tentoonstellingen en andere educatieve projecten.
Het archief werd eerst tijdelijk ondergebracht in twee pandgangen op de tweede
verdieping van het Grootseminarie te Brugge. Later is voor een permanente infrastructuur
gezorgd: in Sint-Andries, op wandelafstand van het Provinciehuis Boeverbos, werd een
industrieel complex daterend uit 1961 aangekocht, grondig gerenoveerd en verbouwd.
Midden 2003 werd het in gebruik genomen als provinciale archiefbewaarplaats. Het
gebouw bevat onder meer een publieke leeszaal, genoemd naar gewezen gedeputeerde
Fernand Peuteman en een depot dat uitgerust is volgens de hedendaagse archivalische
vereisten en een opslagcapaciteit heeft tot 12 strekkende kilometer.
Ook van het ‘historisch provinciaal archief’ wordt werk gemaakt. Efficiënt beheer en
transparantie naar de gebruikers toe worden echter bemoeilijkt door betwistingen met
het Rijksarchief over wie het archief uiteindelijk zal bewaren en beheren. Toch blijft de
provinciale archiefdienst intens bezig met wat reeds teruggenomen werd vanuit het
Rijksarchief en met al het bewaarde van vóór 1940. Er werd en wordt geïnventariseerd in
de begrotingen en rekeningen van de lokale besturen en in het archief van de voormalige
‘4de Afdeling’ die inzake onderwijs bedrijvig was; het ‘Hollands fonds’ en het archief
van de voormalige ‘1ste Afdeling’ zijn herverpakt; er zijn grote restauratieprojecten met
digitalisering van de stukken uitgevoerd in verband met de atlassen van de buurtwegen
(ontstaan ingevolge de wet van 1841) en de atlassen van de onbevaarbare waterlopen
(ontstaan ingevolge de wet van 1877); de militieregisters (1813-1922) zijn eveneens
gemicrofilmd en gedigitaliseerd ter beschikking.
_
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Een speciale vermelding verdienen de aanvraagdossiers betreffende de gevaarlijke,
hinderlijke en ongezonde bedrijven. Met de financiële steun van het Max-Wildiersfonds
(Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen) liep rond deze dossiers uit het
provinciaal archief gedurende vier jaar een ontsluitings- en studieproject. Samen met de
Universiteit Gent–vakgroep Ecologische Geschiedenis was de provinciale archiefdienst
onthaalinstelling. Projectmedewerkers realiseerden gedurende die jaren de archivalische
ontsluiting van alle dossiers uit de periode 1863-1970 en onderzochten de mogelijkheden
van deze belangwekkende bronnenreeks voor de studie van de industrialisering en de
industriële vervuiling in de provincie West-Vlaanderen. Naast een publicatie 86 hield het
project ook een preserveringsluik in: de meer dan 37.000 plannen en technische tekeningen
uit de dossiers werden gemicrofilmd en gedigitaliseerd, en de digitale beelden gekoppeld
aan de beschrijvende inventarisfichen van die dossiers in ‘Probat’.
Geregeld wordt door privépersonen, door culturele thema-archieven (vooral dan het
Centrum voor Vlaamse Architectuurarchieven-CVAa) of door andere archiefdiensten zonder
bewaarplaats of met plaatsgebrek gevraagd om archiefbestanden van privaatrechtelijke
oorsprong in het provinciaal archiefgebouw op te nemen. Voor zover het aangebodene
enige band heeft met de aanwezige archiefreeksen wordt daar op ingegaan. Bij elke
overname wordt een contract van permanente bruiklening of schenking afgesloten tussen
de bewaargever(s) en de deputatie of de provincieraad. Zijn op die manier opgenomen:
bestanden van de verschillende West-Vlaamse visserijscholen, van het Zeewetenschappelijk Instituut (ZWI)/Instituut voor Zeewetenschappelijk Onderzoek (IZWO) vzw, van het
aannemersbedrijf Camille en Pierre Monballiu (Lissewege-Brugge), van de architecten
Charels, Charels en Hamel (regio Brugge), van de verzekeringsmaatschappij voor
vissersvaartuigen ‘Hulp in Nood’ (kusthavens), van de Intercommunale Kustreddingsdienst
West-Vlaanderen (IKWZ), van de Algemene Bouwonderneming Verhaeghe (WestVlaanderen), film- en klankbandarchieven van de cineasten Erik Weymeersch (Rwanda en
regio Brugge), Lucien Henneman (Zwinstreek) en Bart Castelein (Congo), naast andere.
Soms komen er ook kleinere schenkingen voor en zelfs aankopen die ondergebracht
worden in een van de verzamelingen of documentaire bestanden van de archiefdienst:
de afficheverzameling, cd-verzameling, diverse kleine verzamelingen, de filmverzameling,
het gedrukt archief, de geluidsbandverzameling, de handbibliotheek, de kaart- en
planverzameling en de penningverzameling. Deze documentaire bestanden zijn eigenlijk
ontstaan vanuit de archiefreeksen zelf. In de regel worden stukken die om materiële
redenen niet tussen het papier kunnen blijven of die een gedetailleerde ontsluiting vergen,
uit de dossiers weggehaald en met de nodige kruisverwijzingen binnen die afzonderlijke
documentaire reeksen en in specifieke bewaaromstandigheden ondergebracht.
In totaal is ongeveer 6.000 strekkende meter archief in het archiefgebouw opgenomen. De
hoofdmoot betreft het provinciaal archief uit de periode 1875 tot heden. Daarnaast zijn er
kleinere aanvullingen met documenten en dossiers uit de Hollandse tijd (1814-1830) en met
de militieregisters (1813-1922). Het overige (periode 1794-1874) bevindt zich vooralsnog in
het Rijksarchief te Brugge.
Het provinciaal archief omvat de documenten die afkomstig zijn van de verschillende
beleidsorganen (provinciegouverneur, deputatie, provincieraad, provinciegriffier, arrondis86 Marin, M. (2010). Dossiers van gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde bedrijven: kritiek en bruikbaarheid voor historisch
onderzoek. Een analyse aan de hand van 1ste klasse vergunningen in het Provinciaal Archief West-Vlaanderen,
1863-1970. Gent: Academia Press (+ cd-rom).
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sementscommissarissen) en van de administratieve en technische diensten die instaan voor
de voorbereiding en uitvoering van de beslissingen genomen door het beleid. Daarnaast zijn
er ook dossiers ontstaan vanuit taken die van hogerhand door middel van federale wetten
of Vlaamse decreten toevertrouwd zijn aan het provinciaal niveau, zoals de verlening van
milieuvergunningen-eerste klasse, de behandeling van beroepen tegen bouwaanvragen,
het toezicht op buurtwegen en onbevaarbare waterlopen, enz.
Er kan een onderscheid gemaakt worden in stukken van algemene aard en van bijzondere
aard. Van algemene aard zijn de processen-verbaal van de provincieraad en de notulen van de
deputatie met onder meer de erin opgenomen reglementen en verordeningen, de provinciale
begrotingen/budgetten en rekeningen. De reglementen en verordeningen worden ook
officieel gepubliceerd in het gedrukte en sinds enige tijd ook digitale ‘Bestuursmemoriaal’.
Van bijzondere aard zijn de dossiers gevormd binnen de verschillende diensten. Deze
dossiers hebben met andere woorden betrekking op alle terreinen waarin de provincie
actief was en is: patrimonium, openbare werken, openbare orde, milieu, ruimtelijke
planning, welzijn, economie, cultuur, sport, toerisme, recreatie, gebiedsgerichte werking,
communicatie, enz.
In verband met de van hogerhand toevertrouwde taken ontstonden enkele specifieke
documentenreeksen: de atlassen van de buurtwegen en de atlassen van de onbevaarbare
waterlopen, de aanvraagdossiers betreffende de gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde
bedrijven of de milieuvergunningsdossiers, de dossiers van het (recent weer weggenomen)
toezicht op de verkiezingen bij de lokale besturen, enz.
De voorbije jaren volgde de archiefdienst ook de onderzoeken naar digitale archivering en
het opstarten van een digitaal depot actief op. In de periode 2016-2017 werd ingezet op het
uittesten en aankopen van specifieke software voor records management, het inventariseren
van het informatie- en documentbeheer bij de provinciale diensten en het opnemen van
het digitaal beeldmateriaal van de diensten sport, welzijn en cultuur in de provinciale
mediadatabank. In 2017 werd gestart met de digitalisering van het analoge filmmateriaal
van de archiefdienst en de provinciale videocel. Hiervoor wordt samengewerkt met VIAA
(Vlaams Instituut voor Archivering). Dit gedigitaliseerde materiaal wordt vervolgens
opgenomen in de provinciale mediadatabank.
Naast het goed bewaren en het ontsluiten is de archiefdienst ook bezig met het ter
beschikking stellen van de documenten aan een zo breed mogelijk publiek. In de leeszaal
Fernand Peuteman kan men tijdens de kantooruren de handbibliotheek met werken over
de provinciale instellingen, de West-Vlaamse geschiedenis en de archivistiek consulteren of
er de databank ‘Probat’, de inventarissen en plaatsingslijsten raadplegen om de gewenste
documenten op te vragen87.
De archiefdienst werft ook bewust publiek en voert promotie voor het bewaarde archivalisch
erfgoed. Dit gebeurt door zelf tentoonstellingen of publieksevenementen op te zetten
waarbij steeds een bepaald archiefgedeelte wordt voorgesteld, door geleide bezoeken in
het archiefgebouw te organiseren, door mee te werken aan activiteiten zoals Erfgoeddag,
het ‘Provinciaal Jaarboek’, tentoonstellingen of projecten van derden.
87 Bezoekers kunnen zich op de archiefraadpleging thuis voorbereiden door de websites www.west-vlaanderen.be/
archiefdienst en www.west-vlaanderen.be/probat of de gedrukte introducerende archieffolders te bekijken.
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De lokale archieven
Sinds 1998 wordt jaarlijks een krediet voorzien voor de tijdelijke subsidiëring van het lokale
archiefbeheer in West-Vlaanderen. Elke nieuw opgerichte gemeentelijke of intergemeentelijke archiefdienst kan voor de duur van drie opeenvolgende kalenderjaren financiële steun
bekomen. De subsidiëring omvat een tegemoetkoming van 50%, 55% of 60% op de wedde
van de nieuw aangestelde of aangeworven archivaris. De subsidie is wel aan een aantal
voorwaarden verbonden. Zo moet de nieuwe archivaris minstens halftijds tewerkgesteld zijn
en de cursus archiefbeheer aan de School voor Bestuursrecht (nu apb Vonk) of een andere
specifieke archiefopleiding met vrucht gevolgd hebben. De gemeente dient zelf voldoende
personeels- en geldmiddelen te voorzien om het archiefbeheer goed te organiseren en ook
na de drie subsidiejaren in stand te houden. De archiefdienst moet verder ook openbaar en
toegankelijk zijn en bijgevolg over leeszaalfaciliteiten beschikken.
Eind 2017 hadden 40 West-Vlaamse gemeenten al gebruikgemaakt van de subsidiemogelijkheid en structureel een archiefdienst opgericht. Samen met de bestaande lokale
archiefdiensten is in 47 van de 64 West-Vlaamse gemeenten het archiefbeheer op een
professionele manier georganiseerd.
In het kader van de Provinciale School voor Bestuursrecht (SBR) – nu Vonk apb – wordt
sinds september 1998 een cursus archiefbeheer georganiseerd voor lokale en provinciale
ambtenaren. Inhoudelijk omvat de opleiding theoretische en praktische vakken over
archiefregelgeving en archieforganisatie, deontologie, archiefinrichting en het eigenlijke
documenten- en archiefbeheer met registratie, selectie, ordening, beschrijving en
automatisering, gevolgd door een stageweek in een West-Vlaamse archiefdienst. In 2015
en 2017 werd daarnaast de tweedaagse opleiding ‘Digitaal documenten- en archiefbeheer:
praktisch aan de slag’ georganiseerd. Daarmee wil de provincie inspelen op de vele vragen
van de lokale besturen rond digitaal archiveren.
Op 1 oktober 1999 kon een archiefconsulente aangeworven worden bij de archiefdienst.
Op die manier staat de provincie in voor de follow-up van het archiefbeleid naar de lokale
besturen toe en voor de praktische begeleiding van de lokale archieven. Zo worden
adviezen geformuleerd en ondersteuning voorzien bij depotinrichting, preservering en
conservatie, restauratie, informatisering, valorisering en publieksgerichte activiteiten, en
alle andere aspecten van het archiefbeheer. Een concreet voorbeeld betreft de opmaak van
selectielijsten voor gemeente- en OCMW-archief.
Een jaarlijkse overlegvergadering met de archiefdiensten, die gebruikmaakten of maken
van de provinciale subsidies en de digitale ‘Archiefbrief Provincie West-Vlaanderen’ zijn
bedoeld om aan deskundigheids- en informatie-uitwisseling te doen.
‘Probat’ is een gezamenlijke databank van het provinciaal archief en de lokale archieven
voor hun beheer en ontsluiting. Aan de databank is een website gekoppeld die op 28
november 2012 gelanceerd werd en die de archiefinventarissen en de archiefbeschrijvingen
tot in de huiskamer brengt. Lokale besturen kunnen gratis instappen in ‘Probat’ en er wordt
hen ondersteuning verleend bij de implementatie van het programma. Eind 2017 was er met
44 lokale besturen een ‘Overeenkomst voor het gebruik van Probat’ afgesloten.
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Dit repertorium bevat een alfabetisch overzicht van alle West-Vlaamse provincieraadsleden,
gedeputeerden, gouverneurs en griffiers in de periode 2000-2017. Bovendien wordt ook
het mandaat vermeld van raadsleden die vóór het jaar 2000 zetelden, Hetzelfde geldt voor
gouverneurs en griffiers uit deze periode. Voor verdere biografische informatie uit deze periode
(zoals lokale mandaten) verwijzen we naar de publicatie ‘De provincieraad van West-Vlaanderen
1978/1995’.
Voor de verschillende legislaturen werd de hiernavolgende informatie op een gestructureerde
manier opgenomen. Voor provincieraadsleden: naam en voornaam (geboortedatum indien
gekend), in welke periode was de betrokkene raadslid, van welke fractie maakte de betrokkene
deel uit (wat in relatie staat tot de lijst waarvoor het raadslid verkozen werd) en eventuele
gemeentelijke mandaten die het raadslid tijdens deze periode uitoefende (met vermelding van de
naam van de gemeente en de periode waarin het mandaat werd opgenomen). Voor de provinciegouverneurs en -griffiers wordt vermeld in welke periode ze hun functie uitoefenden.
Als voornaamste bron bij het samenstellen van dit overzicht werd gebruikgemaakt van de
notulen van de zittingen van de provincieraad, de provinciale jaarboeken en de gemeentelijke
zakboekjes (voor de lokale mandaten). Alle biografische fiches werden ter controle ook
voorgelegd aan de betrokkenen.
Aernoudt, Wim (°1 augustus 1968)
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Gistel
tijdens de legislatuur 2012-2018.

A

Allijns, Joseph (°13 maart 1956)
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens schepen in Menen
tijdens de legislatuur 2000-2006.

Barbary, Georg (Georges) (°17 april 1967)
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Ingelmunster
tijdens de legislatuur 2006-2012.

B

Battheu, Sabien (°5 augustus 1967)
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 24 juni 2003.
Tevens OCMW-voorzitter in Poperinge
tijdens de legislatuur 2000-2006.
_
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Bekaert, Simon (°12 oktober 1977)
Raadslid voor de sp.a-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens schepen in Tielt
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Beke, Christine (°18 maart 1959)
Raadslid voor de SP-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Oostkamp
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de sp.a-fractie
vanaf 26 januari 2017.
Tevens schepen in Oostkamp
tijdens de legislatuur 2012-2018.
Berton, Marcel (°25 oktober 1940)
Raadslid voor de PVV
van 24 november 1991 tot 9 januari 1994.
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens schepen in Menen
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Blieck, Johan (°7 december 1961)
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in De Panne
tijdens de legislatuur 2006-2012.

Bogaert, Jean-Marie (°6 september 1949)
Raadslid voor de VU
van 8 november 1981 tot 13 oktober 1985
en van 24 november 1991 tot 13 juni 1995.
Raadslid voor de VU-ID-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Brugge
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens schepen in Brugge
tijdens de legislatuur 2006-2012.
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Bonte, Jasmijn (°11 maart 1981)
Raadslid voor de sp.a-spirit-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.

Bonte, Ronny (°8 juli 1959)
Raadslid voor de PVV/VLD
van 24 november 1991 tot 15 december 2000.
Onafhankelijk raadslid
van 4 maart 2004 tot 1 december 2006.

Boret, Walter (°10 maart 1940)
Raadslid voor de PVV/VLD
van 17 december 1978 tot 13 oktober 1985
en van 13 december 1987 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.

Bossuyt, Danny (°19 oktober 1965)
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Meulebeke
tijdens de legislatuur 2000-2006.

Bourdon, Clifford (°14 september 1968)
Raadslid voor de SP
van 9 oktober 1994 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de SP-fractie.
Tevens gemeenteraadslid in Brugge
tijdens de legislatuur 2000-2006.
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Bruyninckx, Sofie (°28 oktober 1972)
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.

Bultinck, Koen (°21 maart 1964)
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
vanaf 3 december 2012.

Buyse, Rik (°26 februari 1959)
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens schepen in Wielsbeke
tijdens de legislatuur 2012-2018.

C

Callens, Karlos (°23 juni 1947)
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 2002.
Tevens burgemeester in Ardooie
tijdens de legislatuur 2000-2006.

Cardon, Erik (°20 februari 1942)
Raadslid voor de SP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens schepen in Brugge
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de sp.a-spirit-fractie van 1 december
2006 tot 3 december 2012.
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Carette, Elke (°9 januari 1975)
Raadslid voor de Open Vld-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Torhout
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de Open Vld-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Torhout
tijdens de legislatuur 2012-2018.
Casier, Youro (°21 november 1968)
Raadslid voor de SP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Wervik
tijdens de legislatuur 2000-2006.

Castelein, Charlotte (°20 oktober 1980)
Raadslid voor de Open Vld-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Koksijde
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de Open Vld-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Koksijde
tijdens de legislatuur 2012-2018.
Castelein, Reinhilde (°16 april 1971)
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
vanaf 3 december 2012.

Cnockaert, Anne-Catherine (°21 oktober 1971)
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Wervik
tijdens de legislatuur 2006-2012
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Colpaert, Alex (°5 mei 1950)
Raadslid voor de Groen-fractie
vanaf 3 december 2012.

Content, Jurgen (°22 december 1975)
Raadslid voor de sp.a-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens schepen in Blankenberge
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Cool, Annie (°15 januari 1961)
Raadslid voor de CD&V-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens OCMW-voorzitter in Gistel
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Cools, Roger
(°13 maart 1940 - † 13 december 2004)
Raadslid voor de PVV
van 13 december 1987 tot 9 oktober 1994.
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 2004.

Corijn, Raf (Raphaël) (°3 juli 1934)
Raadslid voor de PVV/VLD
van 24 november 1991 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 2005.
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Coupillie, Luc (°27 januari 1956)
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.

Couvreur, Stijn (°5 mei 1955)
Raadslid voor de CVP
van 24 november 1991 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.

Crevits, Hilde (°28 juni 1967)
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 2004.
Tevens schepen in Torhout
tijdens de legislatuur 2000-2006.

Croes, Claude (°3 januari 1974)
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens burgemeester in Deerlijk
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de CD&V-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens burgemeester in Deerlijk
tijdens de legislatuur 2012-2018.
Debaere, Yves (°16 augustus 1949)
Raadslid voor de CVP
van 9 oktober 1994 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.

D
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Debaillie, Geert (°15 oktober 1964)
Raadslid voor de Open Vld-fractie
van 27 mei 2010 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Diksmuide
tijdens de legislatuur 2006-2012.

de Bethune, Jean (°18 augustus 1959)
Raadslid voor de CVP
van 13 december 1987 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006 en
provincieraadvoorzitter vanaf 31 januari 2002
tot 1 december 2006.
Tevens schepen in Kortrijk
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
en provincieraadvoorzitter van
1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens schepen in Kortrijk
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de CD&V-fractie
en gedeputeerde vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Kortrijk
tijdens de legislatuur 2012-2018.
De Block, Franky (°27 oktober 1951)
Raadslid voor de sp.a-spirit-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens OCMW-voorzitter in Oostende
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de sp.a-fractie
en gedeputeerde vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Oostende
tijdens de legislatuur 2012-2018.
Debreuck, Kelly (°14 augustus 1980)
Raadslid voor de sp.a-spirit-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Oostende
tijdens de legislatuur 2006-2012.
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Debruyne, André (°6 juni 1939)
Raadslid voor de CVP
van 10 maart 1974 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens OCMW-voorzitter in Roeselare
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Decleer, Hilde (°17 april 1961)
Raadslid voor de CVP
van 24 november 1991 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens schepen in Brugge
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens schepen in Brugge
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de CD&V-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens schepen in Brugge
tijdens de legislatuur 2012-2018.
De Clerck, Marie (°16 juni 1975)
Raadslid voor de CD&V-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens schepen in Wevelgem
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Declercq, Veerle (°11 augustus 1951)
Raadslid voor de sp.a-spirit-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
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De Coene, Philippe (°28 augustus 1960)
Raadslid voor de SP-fractie
van 15 december 2000 tot 24 juni 2003.
Tevens schepen in Kortrijk
tijdens de legislatuur 2000-2006.

Deconinck, Veerle (°3 september 1954)
Raadslid voor de SP-fractie
van 29 januari 2004 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Waregem
tijdens de legislatuur 2000-2006.

Decorte, Guido (°13 mei 1955)
Raadslid voor de CVP
van 9 oktober 1994 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 4 oktober 2001 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Koksijde
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
en gedeputeerde van
13 juli 2009 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Koksijde
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de CD&V-fractie
en gedeputeerde vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Koksijde
tijdens de legislatuur 2012-2018.
Decraene, Marleen (°17 juli 1949)
Raadslid voor de CVP-fractie
en gedeputeerde van
15 december 2000 tot 1 december 2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
en gedeputeerde van
1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Anzegem
tijdens de legislatuur 2006-2012.
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De Cuyper, Bernard (°24 december 1947)
Raadslid voor de CVP
van 9 oktober 1994 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Brugge
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens schepen in Brugge
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de CD&V-fractie
vanaf 3 december 2012.
De fauw, Dirk (°7 december 1957)
Raadslid voor de CVP
van 13 oktober 1985 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
en gedeputeerde van
15 december 2000 tot 1 december 2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
en gedeputeerde van
1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Brugge
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de CD&V-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens OCMW-voorzitter en schepen in Brugge
tijdens de legislatuur 2012-2018.
Defreyne, Peter
(°1 mei 1965 - † 3 november 2017)
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 maart 2012 tot 3 december 2012.

De Gryse, Livia (Godelieve) (°18 juli 1951)
Raadslid voor de AGALEV-fractie
van 9 oktober 1994 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de AGALEV-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Raadslid voor de Open Vld-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
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Dejaegher, Christof (°22 augustus 1973)
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens burgemeester in Poperinge
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de CD&V-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens burgemeester in Poperinge
tijdens de legislatuur 2012-2018.
De Jonghe, Carine (°26 april 1961)
Raadslid voor de VLD-fractie
van 26 januari 2006 tot 1 december 2006.
Raadslid voor de Open Vld-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Middelkerke
tijdens de legislatuur 2012-2018.
De Keyser, Eric (17 december 1954)
Raadslid voor de SP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens schepen in Diksmuide
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de sp.a-spirit-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens schepen in Diksmuide
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de sp.a-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens schepen en gemeenteraadslid in Diksmuide
tijdens de legislatuur 2012-2018.
De Klerck, Patrick (°1 juni 1965)
Raadslid voor V.L.D.
van 9 oktober 1994 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Raadslid voor de Open Vld-fractie
van 1 december 2006 tot 2007.
Tevens schepen in Blankenberge
tijdens de legislatuur 2006-2012.
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Deman, Georgette (°6 januari 1931)
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
van 27 september 2012 tot 3 december 2012.

Demey, Nicole (°17 juli 1938)
Raadslid voor de sp.a-spirit-fractie
van 26 januari 2012 tot 3 december 2012.

Demon, Franky (°28 juni 1976)
Raadslid voor de CD&V-fractie
van 3 december 2012 tot 26 juni 2014.
Tevens schepen in Brugge
tijdens de legislatuur 2012-2018.

De Mulder, Marleen (°26 april 1950)
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.

Denolf, Georgina (°25 mei 1944)
Raadslid voor de CVP
van 24 november 1991 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 26 april 2001 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Brugge
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Brugge
tijdens de legislatuur 2006-2012.
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Depaepe, Christine (°4 september 1954)
Raadslid voor de sp.a-spirit-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.

De Plecker, Hugo (°7 augustus 1953)
Raadslid voor de Open Vld-fractie
van 27 september 2007 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Knokke-Heist
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de Open Vld-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Knokke-Heist
tijdens de legislatuur 2012-2018.
Depraetere, Johan (°26 januari 1958)
Onafhanklijk raadslid
van 25 november 2010 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Wevelgem
tijdens de legislatuur 2006-2012.

Deraeve, Dirk (°3 maart 1950)
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens schepen in Langemark-Poelkapelle
tijdens de legislatuur 2006-2012.

Dereeper, Ignace (°12 juli 1946)
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens burgemeester in Oudenburg
tijdens de legislatuur 2006-2012.
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De Reuse, Immanuel (7 november 1971)
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens OCMW-raadslid in Roeselare
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Roeselare
tijdens de legislatuur 2012-2018.
De Roo, Peter (°20 mei 1961)
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.

Deschacht, Frieda (°21 oktober 1968)
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Oostende
tijdens de legislatuur 2006-2012.

Desoete, Isabel (°21 juni 1974)
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.

Devaere, Franky (°10 juni 1962 - † 19 juni 2012)
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
van 1 december 2006 tot 19 juni 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Oostrozebeke
tijdens de legislatuur 2006-2012.
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De Waele, Kaat (°10 maart 1954)
Raadslid voor de Open Vld-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Pittem
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Dhondt, Yolande (°15 januari 1936)
Raadslid voor de CVP
van 13 oktober 1985 tot 31 december 1987
en van 9 oktober 1994 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens burgemeester in Waregem
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
D’Hondt, Marleen (°23 maart 1950)
Raadslid voor de Vlaams Blok-fractie
van 15 december 2000 tot 2001.

D’Hulst, Diane (°15 maart 1959)
Raadslid voor de SP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.

Dornez, Jaak (°7 februari 1940)
Raadslid voor de V.U.
van 6 december 1990 tot 24 november 1991
en van 24 november 1991 tot 9 oktober 1994.
Raadslid voor de VU-ID-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
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Ducastel, Véronique (°16 oktober 1965)
Onafhankelijk raadslid
van 23 juni 2011 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Menen
tijdens de legislatuur 2006-2012.

d’Udekem d’Acoz, Henri (°27 november 1933)
Raadslid voor de CVP van 7 november 1971 tot
15 december 2000 en provincieraadvoorzitter van
18 oktober 1985 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006
en provincieraadvoorzitter tot 31 januari 2002.
Tevens burgemeester in Poperinge
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Dumarey, Anthony (°19 augustus 1970)
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Oudenburg
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de Open Vld-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Oudenburg
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de Open Vld-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Oudenburg
tijdens de legislatuur 2012-2018.
Dupont, Michel (°10 juni 1937)
Raadslid voor de SP
van 13 december 1987 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de SP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
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Durnez, Jan (°6 juni 1953)
Raadslid voor de CVP
van 13 oktober 1985 tot 15 december 2000
en gedeputeerde van
28 november 1991 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
en gedeputeerde van
15 december 2000 tot 1 december 2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 13 juli 2009
en gedeputeerde tot 13 juli 2009.

F

Florizoone, Roland (°25 april 1950)
Raadslid voor de PVV/VLD
van 13 december 1987 tot 9 oktober 1994.
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens schepen in De Panne
tijdens de legislatuur 2000-2006.

H

Herman, Peter (°11 januari 1963)
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.

Hiergens, Pol (°12 juli 1952)
Raadslid voor de VLD
van 9 oktober 1994 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.

Himpe, Kurt (°28 juli 1971)
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens schepen in Izegem
tijdens de legislatuur 2012-2018.
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Hoflack, Luk (°10 oktober 1961)
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens schepen in Zonnebeke
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Huyghe, Eric (°5 juli 1957)
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens schepen in Koekelare
tijdens de legislatuur 2006-2012.

J

Janssens, Tania (°22 mei 1971)
Raadslid voor de sp.a-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Bredene
tijdens de legislatuur 2012-2018.

K

Kerckhof, Johan (°4 mei 1956)
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Gistel
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de Open Vld-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Gistel
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Kindt, Els (°12 mei 1971)
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 31 januari 2012.
Tevens schepen in Lichtervelde
tijdens de legislatuur 2006-2012.
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Kindt, Gabriël (°2 april 1943)
Raadslid voor de CVP
van 7 november 1971 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
en gedeputeerde van
15 december 2000 tot 1 december 2006.

L

Lacombe, Jan (°30 augustus 1943)
Raadslid voor de Vlaams Blok-fractie
van 26 april 2001 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Middelkerke
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Middelkerke
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Laloo, Boudewijn (°11 februari 1953)
Raadslid voor de CVP
van 9 oktober 1994 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 2001.
Tevens schepen in Brugge
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens schepen in Brugge
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Lambrecht, Annick (°9 december 1969)
Raadslid voor de sp.a-fractie
van 3 december 2012 tot 12 januari 2017.
Tevens schepen in Brugge
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Langeraet, Bernard (°29 mei 1944)
Raadslid voor de VLD-fractie
van 28 november 2002 tot 1 december 2006.
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Lapeere, Marie-Thérèse (Trees)
(°30 september 1947)
Raadslid voor de CVP-fractie
van 30 januari 2003 tot 1 december 2006.
Tevens schepen in Ingelmunster
tijdens de legislatuur 2000-2006.

Laridon, Lies (°16 mei 1969)
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens OCMW-raadslid,
nadien gemeenteraadslid in Diksmuide
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens burgemeester in Diksmuide
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de CD&V-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens burgemeester in Diksmuide
tijdens de legislatuur 2012-2018.
Laurent, Jean-Claude (°4 september 1943)
Raadslid voor de SP
van 17 april 1977 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de SP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.

Leenknecht, Geert (°13 september 1966)
Raadslid voor de Open Vld-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Izegem
tijdens de legislatuur 2006-2012.

Leplae, Rudolf (°21 oktober 1937)
Raadslid voor de CVP
van 9 oktober 1994 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Menen
tijdens de legislatuur 2000-2006.
_
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Leterme, Marc (°27 april 1972)
Raadslid voor de VLD-fractie
van 24 juni 2003 tot 1 december 2006.

Lievyns, Maureen
(°15 maart 1954 - † 20 januari 2016)
Raadslid voor de AGALEV-fractie
van 9 oktober 1994 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de AGALEV-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Raadslid voor de Groen!-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Lodewyckx, Herman (°12 januari 1952)
Raadslid voor de Groen-fractie
vanaf 3 december 2012.

Lybeer, Lieven (°25 februari 1959)
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens schepen in Kortrijk
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de CD&V-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Kortrijk
tijdens de legislatuur 2012-2018.

M

Madoc, Reinhart (°1 februari 1964)
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Jabbeke
tijdens de legislatuur 2006-2012.
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Maertens, Els (°24 juni 1965)
Raadslid voor de CVP-fractie
van 24 juni 2003 tot 1 december 2006.

Maes, Marianne (Maria) (°24 september 1946)
Raadslid voor de SP-fractie
van 9 oktober 1994 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de SP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.

Maes, Isabelle (°29 november 1959)
Raadslid voor de CVP
van 9 oktober 1994 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
OCMW-raadslid voor de SP-fractie in
Spiere-Helkijn tijdens de legislatuur 2000-2006.
Malengier, Willy (°5 juli 1948)
Raadslid voor de CVP
van 24 november 1991 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.

Malysse, Rita (°10 maart 1948)
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
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Masschelein, Irene (°8 juli 1939)
Raadslid voor de CVP
van 9 oktober 1994 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.

Masselis, Hans (°11 oktober 1947)
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Kortrijk
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de Open Vld-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Kortrijk
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Masyn, Luc (°31 maart 1962)
Raadslid voor de Vlaams Blok-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens OCMW-raadslid in Knokke-Heist
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Mespreuve, Sophie (°15 augustus 1980)
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Deerlijk
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Mommerency, Hans (°13 mei 1966)
Raadslid voor de CD&V-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Staden
tijdens de legislatuur 2012-2018.
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Monballyu, Jos (Jozef) (°26 augustus 1948)
Raadslid voor de CVP
van 24 november 1991 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.

Morlion, Elsje (Els) (°8 februari 1962)
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 14 september 2009 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Ieper
tijdens de legislatuur 2006-2012.

Mylle, Gerda (°5 september 1953)
Raadslid voor de CD&V-fractie
van 3 december 2012 tot 24 oktober 2014.
Tevens gemeenteraadslid in Izegem
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Naeyaert, Bart (°21 maart 1967)
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
en gedeputeerde van
1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Torhout
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de CD&V-fractie
en gedeputeerde vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Torhout
tijdens de legislatuur 2012-2018.

N

Naeyaert, Gerard (°14 oktober 1936)
Raadslid voor de CVP
van 13 oktober 1985 tot 15 december 2000
en gedeputeerde van
29 november 1991 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
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Pauwaert, Ann (°29 oktober 1971)
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
van 23 oktober 2007 tot 18 januari 2008.

Pertry, Gunter (°3 maart 1958)
Raadslid voor de SP
van 31 december 1987 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de SP-fractie
en gedeputeerde van
15 december 2000 tot 1 december 2006.
Raadslid voor de sp.a-spirit-fractie
en gedeputeerde van
1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Ieper
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de sp.a-fractie
vanaf 3 december 2012.
Pillaert, Kristof (°13 februari 1969)
Raadslid voor de VU-ID-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Hooglede
tijdens de legislatuur 2012-2018.
Platteau, Alfred (°20 februari 1948)
Raadslid voor de SP
van 13 oktober 1985 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de SP-fractie
van 26 september 2002 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Avelgem
tijdens de legislatuur 2000-2006.
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Pollentier, Jef (Joseph) (°8 juni 1949)
Raadslid voor de CVP
van 24 november 1991 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Gistel
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 14 september 2009 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Gistel
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Ramoudt, André (°5 september 1943)
Raadslid voor de SP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Ichtegem
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de sp.a-spirit-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Ichtegem
tijdens de legislatuur 2006-2012.

R

Ravyts, Kurt (°24 april 1968)
Raadslid voor de Vlaams Blok-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
vanaf 3 december 2012.
Rimbaut, Jacqueline (°22 februari 1956)
Raadslid voor PVV/VLD
van 24 november 1991 tot 9 oktober 1994
en van 27 juni 1996 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Meulebeke
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de Open Vld-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
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Rogiers, Marleen (°12 oktober 1959)
Raadslid voor de sp.a-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Harelbeke
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Rollez, Johan (°31 januari 1977)
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens schepen in Zwevegem
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Roose, Peter (°31 juli 1969)
Raadslid voor de SP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Veurne
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de sp.a-spirit-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Veurne
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de sp.a-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens burgemeester in Veurne
tijdens de legislatuur 2012-2018.
Ryde, Eva (°9 oktober 1994)
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 26 januari 2012 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Ieper
tijdens de legislatuur 2006-2012.

S

Schelfhout, Luk (°28 juni 1957)
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Deerlijk
tijdens de legislatuur 2006-2012.
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Schotte, Gerda (°28 januari 1956)
Raadslid voor de Groen-fractie
vanaf 3 december 2012.

Servayge, Veerle (°6 november 1948)
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Zwevegem
tijdens de legislatuur 2006-2012.

Seynaeve, Ann (°18 maart 1965)
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.

Slegers, Bercy (°13 mei 1976)
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 2012.
Tevens schepen in Wervik
tijdens de legislatuur 2006-2012.

Smets, Myriam (°10 mei 1948)
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Knokke-Heist
tijdens de legislatuur 2000-2006.
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Soens, Rik (°29 december 1962)
Raadslid voor de CD&V-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens schepen in Waregem
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Spincemaille, Eliane (°20 april 1960)
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens schepen in Zwevegem
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de CD&V-fractie
en provincieraadvoorzitter vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Zwevegem
tijdens de legislatuur 2012-2018.

T

Tavernier, Maarten (°24 januari 1977)
Raadslid voor de Groen-fractie
vanaf 3 december 2012.

Terryn, Roger (°30 maart 1933)
Raadslid voor de CVP
van 7 november 1971 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens burgemeester in Deerlijk
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Titeca, Ronny (°16 november 1957)
Raadslid voor de SP-fractie
van 15 december 2000 tot 2001.

Titeca-Decraene, Marleen
zie Decraene, Marleen
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Top, Maurice (°23 juni 1941)
Raadslid voor de SP
van 13 november 1985 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de SP-fractie
van 15 december 2000 tot 2004.

Tulpin, Eddy (°27 januari 1940)
Raadslid voor de SP
van 13 oktober 1985 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de SP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Oostende
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Vanbrabant, Martine (°31 oktober 1957)
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Poperinge
tijdens de legislatuur 2012-2018.

V

Vancoillie, Claude
(°7 augustus 1954 - † 15 oktober 2010)
Raadslid voor de sp.a-spirit-fractie
van 1 december 2006 tot 15 oktober 2010.
Tevens OCMW-voorzitter in Menen
tijdens de legislatuur 2006-2012.

Vandaele, Wilfried (°5 juni 1959)
Raadslid voor VU
van 21 april 1994 tot 9 oktober 1994 en van 9
oktober 1994 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de VU-ID-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in De Haan
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 13 juli 2009.
Tevens schepen in De Haan
tijdens de legislatuur 2006-2012.

_
424

Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

Vandecasteele, Noël (°12 april 1947)
Raadslid voor de VLD
van maart tot april 2000.
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid in Koekelare
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de Open Vld-fractie
van 1 december 2006 tot 2010.
Tevens gemeenteraadslid in Koekelare
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Vande Caveye, Luc (°19 juli 1946)
Raadslid voor de CVP
van 24 november 1991 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens schepen in Oostkamp
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens schepen in Oostkamp
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Vandemeulebroucke, Willy (°9 augustus 1949)
Raadslid voor de sp.a-spirit-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Harelbeke
tijdens de legislatuur 2006-2012.

Vandenbulcke, Baldwin
(°7 juli 1937 - † 31 augustus 2014)
Raadslid voor de Vlaams Blok-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Kuurne
tijdens de legislatuur 2006-2012.
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Vandenbulcke, Pol (°17 juni 1950)
Raadslid voor de CVP
van 9 oktober 1994 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Vandenbulcke, Sigrid (°21 januari 1973)
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.

Vandenbussche, Annie (°17 augustus 1958)
Raadslid voor de CD&V-fractie
vanaf 26 juni 2014.
Tevens gemeenteraadslid en schepen in
Knokke-Heist tijdens de legislatuur 2012-2018.

Vanden Bussche, Marcus (Marc) (°16 april 1950)
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 2006.

Van den Eynde, Guy (°6 oktober 1957)
Raadslid voor de Open Vld-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Waregem
tijdens de legislatuur 2006-2012.
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Vandeputte, Didier (°14 november 1945)
Raadslid voor de SP
van 24 november 1991 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de SP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens schepen in Izegem
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de sp.a-spirit-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens schepen in Izegem
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Van Der Hooft, Kathleen (°27 januari 1940)
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens gemeenteraadslid en OCMW-voorzitter in
Knokke-Heist tijdens de legislatuur 2000-2006.

Vandermersch, Piet (°18 februari 1965)
Raadslid voor de VLD-fractie
van 27 januari 2005 tot 1 december 2006.
Raadslid voor de Open Vld-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Raadslid voor de Open Vld-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Ledegem
tijdens de legislatuur 2012-2018.
Vandevoorde, Frank (°24 februari 1953)
Raadslid voor de sp.a-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens schepen in Brugge
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Vandewaetere, Christine (°2 augustus 1957)
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Ardooie
tijdens de legislatuur 2006-2012.
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Van Gheluwe, Patrick (°5 januari 1949)
Raadslid voor de SP
van 13 oktober 1985 tot 24 november 1991
en van 9 oktober 1994 tot 28 juni 1995.
Raadslid voor de SP-fractie
en gedeputeerde van
15 december 2000 tot 1 december 2006.
Raadslid voor de sp.a-spirit-fractie
en gedeputeerde van
1 december 2006 tot 3 december 2012.
Vanhee, Machteld (°30 augustus 1986)
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.

Van Hootegem, Mieke (°5 maart 1962)
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Roeselare
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Van Lancker, Eddy (°22 april 1956)
Raadslid voor de sp.a-spirit-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.

Vanlerberghe, Jurgen (°21 februari 1969)
Raadslid voor de sp.a-spirit-fractie
van 1 december 2006 tot 2012.
Tevens schepen in Poperinge
tijdens de legislatuur 2006-2012.

_
428

Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

Vanlerberghe, Myriam (°22 november 1961)
Raadslid en gedeputeerde voor de sp.a-fractie
vanaf 3 december 2012.

Vanlouwe, Wouter (°29 januari 1968)
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Veurne
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Van Meirhaeghe, Jan (°22 augustus 1956)
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Damme
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Vannieuwenhuyze, Luc (°23 april 1958)
Raadslid voor de CVP
van 24 november 1991 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens schepen in Tielt
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens burgemeester in Tielt
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de CD&V-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Tielt
tijdens de legislatuur 2012-2018.
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Vanpaemel, Marc (°5 mei 1962)
Raadslid voor de AGALEV-fractie
van 9 oktober 1994 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de AGALEV-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Raadslid voor de Groen!-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Van Parijs, Walter (°11 september 1938)
Raadslid voor CVP
van 24 november 1991 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 30 september 2004 tot 1 december 2006.
Tevens burgemeester in Beernem
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Van Praet, Robert (°21 maart 1954)
Raadslid voor de VLD-fractie
van 23 februari 2006 tot 1 december 2006.

Vanryckeghem, Martine (°7 augustus 1957)
Raadslid voor de Open Vld-fractie
vanaf 3 december 2012.

Van Themsche, Frieda (°26 april 1955)
Raadslid voor de Vlaams Blok-fractie
van 15 december 2000 tot 24 juni 2003.
Tevens gemeenteraadslid in Harelbeke
tijdens de legislatuur 2000-2006.
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Vanwalleghem, Herlinde (°28 augustus 1981)
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.

Vanwalleghem, Marc (°1 augustus 1953)
Raadslid voor de CD&V-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens schepen in Roeselare
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Vens, Werner
(°9 maart 1939 - † 14 december 2002)
Raadslid voor de CVP
van 17 april 1977 tot 15 december 2000
en gedeputeerde van 1980 tot 1981 en
van 1985 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 14 december 2002.
Verbeke, Marianne (°18 april 1952)
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens OCMW-raadslid in Waregem
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Verbeure, Eric (°14 juli 1955)
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens schepen in Houthulst
tijdens de legislatuur 2000-2006.

Het beleid van de provincie West-Vlaanderen

_
431

Verdru, Nancy (°4 maart 1970)
Raadslid voor de Vlaams Blok-fractie
van 24 juni 2003 tot 1 december 2006.

Vereecke, Carl (°24 december 1962)
Raadslid voor de Open Vld-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens burgemeester in Kuurne
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de Open Vld-fractie
en gedeputeerde vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Kuurne
tijdens de legislatuur 2012-2018.
Verfaillie, Jan (°8 oktober 1972)
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 2001.
Tevens burgemeester in Veurne
tijdens de legislatuur 2000-2006.

Verkest, Hendrik (°17 april 1953)
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens burgemeester in Wingene
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens burgemeester in Wingene
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de CD&V-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens burgemeester in Wingene
tijdens de legislatuur 2012-2018.
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Verkinderen, Gilbert (°14 januari 1946)
Raadslid voor de Open Vld-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid
in Langemark-Poelkapelle
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Raadslid voor de Open Vld-fractie
vanaf 3 december 2012.
Verschaete, Koenraad (°6 mei 1957)
Raadslid voor de Vlaams Blok-fractie
van 9 oktober 1994 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de Vlaams Belang-fractie
van 1 december 2006 tot 23 juni 2011.

Verschoore, Jef (Joseph) (°7 februari 1953)
Raadslid voor de CD&V-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens schepen in Ieper
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Vervaeke, Patrick (°14 juli 1964)
Raadslid voor de AGALEV-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.

Verwimp, Nick (7° oktober 1975)
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens gemeenteraadslid in Blankenberge
tijdens de legislatuur 2012-2018.
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Veulemans, Hilde (°12 september 1955)
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens schepen in Oostende
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Tevens schepen in Oostende
tijdens de legislatuur 2006-2012.
Vyvey, Jean (°7 juli 1939 - † 11 november 2012)
Raadslid voor de PVV/VLD.
van 13 oktober 1985 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de VLD-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.

Waelput, Tijl (°6 november 1957)
Raadslid voor de N-VA-fractie
vanaf 3 december 2012.

W

Warnez, Peter (°3 januari 1964)
Raadslid voor de CVP
van 9 oktober 1994 tot 15 december 2000.
Raadslid voor de CVP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Tevens OCMW-raadslid in Wingene
tijdens de legislatuur 2000-2006.
Raadslid voor de CD&V-N-VA-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
Wenes, Bart (°27 augustus 1964)
Raadslid voor de CD&V-fractie
vanaf 24 oktober 2013.
Tevens OCMW-voorzitter en schepen in
Roeselare
tijdens de legislatuur 2012-2018.
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Weydts, Axel (°11 maart 1982)
Raadslid voor de sp.a-fractie
vanaf 3 december 2012.
Tevens schepen in Kortrijk
tijdens de legislatuur 2012-2018.

Willaert, Berlinda (°20 april 1962)
Raadslid voor de SP-fractie
van 15 december 2000 tot 1 december 2006.
Raadslid voor de sp.a-spirit-fractie
van 1 december 2006 tot 3 december 2012.
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4
DEEL 4
BIOGRAFISCH REPERTORIUM VAN
RAADSLEDEN, GEDEPUTEERDEN,
GOUVERNEURS EN GRIFFIERS

De provinciegouverneurs
en provinciegriffiers
_

hoofdstuk

23

Provinciegouverneurs
Breyne, Paul
(°10 januari 1947)
Provinciegouverneur van 1 juni 1997 tot 31 januari
2012.
Tevens gemeenteraadslid in Ieper van 1977 tot 1997,
schepen in Ieper van 1977 tot 1982, burgemeester
van Ieper van 1995 tot 1997 en federaal
volksvertegenwoordiger van 1978 tot 1997.
Decaluwé, Carl
(°18 september 1960)
Provinciegouverneur sinds 1 februari 2012.
Tevens Vlaams volksvertegenwoordiger
van 1995 tot 2012.
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Provinciegriffiers
Anthierens, Geert
(°19 oktober 1958)
Provinciegriffier sinds 10 mei 2012.

Ost, Hilaire
(°10 mei 1947)
Provinciegriffier van 1 maart 1990
tot en met 9 mei 2012.
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