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De werking van de Provinciale 
Minaraad wordt omgegooid. 
Met deze vernieuwing willen 
Provincie en middenveld sterker 
samenwerken bij zowel visie-
vorming als het adviseren van 
concrete plannen.  
 
Het vallen van de bladeren in 2018 
is meteen ook de doorstart van de 
vernieuwde minaraad. De ‘plicht’ 
om een minaraad te hebben viel al 
enige jaren geleden weg. Maar in 
West-Vlaanderen bleef er steeds 
een gemotiveerde samenwerking 
tussen middenveld en beleid. En 
nu werd gekozen voor de weg ver-
der vooruit, met een vernieuwing.  
 
De nieuwe minaraad bestaat uit 2 
blokken. Het eerste blok met het 
gebruikelijke middenveld van soci-
ale partners en natuur- en milieu-
verenigingen zal zich buigen over 
de concrete provinciale dossiers, 
zoals provinciedomeinen, groene 
assen, … Het tweede blok met 
een meer uitgebreide vertegen-
woordiging denkt met de Provincie 
na over toekomstig beleidsvisies 
van een ambitieus klimaatbeleid 
tot waterbeheer, natuurverbinding, 
soortenbeleid, …  
 
Met deze nieuwe start komt ook 
een nieuwe vertegenwoordiging. 
De organisaties zullen niet meer 
vertegenwoordigd worden door 
vaste afgevaardigden. Dat zorgt 
ervoor dat we gemakkelijk kunnen 
schuiven, op basis van kennis. Zo 
kunnen we de regio’s en thema’s 
die op dat moment van belang 
zijn, nog beter vertegenwoordigen.  
 
Het is dan aan het provinciaal  
beleid om het juiste gewicht te 
geven aan het advies. En ook  
hier zijn we ervan overtuigd dat 
het een verbetering zal zijn.  

Tekst Bart Vanwildemeersch
Meer lezen? www.westvlaamse 
mileufederatie.be/advies-en- 
overleg/#Proviciale-Minaraad

Tekst Katty De Wilde
Meer lezen? www.westvlaamse 
mileufederatie.be/advies-en-
overleg/#procoro

Tekst Marcel Heintjens
Meer lezen? www.westvlaamse 
mileufederatie.be/advies-en- 
overleg/#Resoc

FOCUS BELEID

ProCoRoMinaraad Resoc Noord
In ProCoRo West-Vlaanderen 
passeerden de afgelopen maan-
den alweer heel wat dossiers 
met een belangrijke impact op 
de betonneringsgraad. Een 
nieuwe trend zijn de strategi-
sche projecten waarbij grote 
stukken open ruimte ineens een 
invulling krijgen. Toevallig situ-
eren deze projecten zich vooral 
aan de kust. Zo passeerden 
afgelopen maanden Koksijde, 
Nieuwpoort en Blankenberge. 

In Blankenberge wordt in open 
gebied tussen de stad, natuurge-
bied De Fonteintjes en het Zeebos 
een ‘eco’-golfterrein gepland. Het 
project moet echter gefinancierd 
worden door nieuwe appartements-
blokken met zeezicht. Velen vragen 
zich af wat de meerwaarde van dit 
project is. De binnenstad van Blan-
kenberge verloedert ondertussen 
verder. De projectontwikkeling zal 
bovendien bijkomende druk geven 
op het natuurduinengebied ‘De 
Fonteintjes’ en de ondergrondse 
zoet waterbel daar. Te Nieuwpoort 
zien we eenzelfde verhaal: daar 
moeten 2 nieuwe woontorens met 
zeezicht de nieuwe jachthaven 
bekostigen. En ook voor Koksijde 
heeft men grootse plannen voor 
het vroegere militair domein. He-
laas overheersen ook daar pres-
tige, winstbejag en privébelangen 
de keuze voor de invulling : een 
luchthaven voor privévliegtuigjes in 
plaats van meer natuurlijke kustbe-
scherming en een openbaar groen 
recreatiegebied. 

Maar ook in minder  prestigieuze 
PRUP’s zoals die van ‘t Veld 
in Ardooie wordt meer natuur-
bestemming beperkt tot wat strikt 
opgelegd wordt: waardevolle zon-
evreemde Veldbosjes blijven er re-
creatiegebied, lees weekendverblij-
ven met ook permanente bewoning. 

West Vlaanderen telt vier  
Regionaal Sociaal-Economisch 
Overlegcomité’s (Resoc’s). De 
West-Vlaamse Milieufederatie, 
die alle West-Vlaamse milieu-
verenigingen overkoepelt, zetelt 
echter maar in één daarvan, nl. 
in Resoc Noord-West-Vlaan-
deren. Jammer, want de 
West-Vlaamse Milieufederatie 
zou met positieve inbreng de 
duurzaamheid van hun uitdagin-
gen vooruit kunnen helpen.

Om de zes jaar werkt de Resoc 
een streekpact uit.Voor de periode 
2013-2018 stelde RESOC Noord 
zes uitdagingen voorop: werken 
aan een versterkt economisch 
weefsel, mobiliteit en bereikbaar-
heid, werk op maat, leerrijke regio, 
kwaliteitsvolle regio, eénstemmig-
heid, imago en impact. Het werk-
terrein van de RESOC’s is duide-
lijk economie en tewerkstelling.

Om op elk van de uitdagingen 
dieper in te gaan en evoluties,  
toekomstprojecten en visies 
breder te verspreiden startte op 
21 februari 2017 de eerste RE-
SOC XL.Experten uit Agentschap 
Ondernemen en Innoveren, POM 
West-Vlaanderen en WVI verleen-
den hun medewerking. In twee 
jaar gingen onder grote belang-
stelling 10 dergelijke sessies door.

Om het streekbeleid binnen 
Noord-West-Vlaanderen perfor-
manter te maken werkt de RESOC 
de laatste maanden aan een  
vernieuwd sociaal economisch 
werkingsmodel .Het uitdiepen van 
het regionaal DNA is complex en 
vergt veel input van aanwezige 
leden en de West-Vlaamse- 
Milieufederatie volgt elk  
consultatiemoment op. 




