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Het najaar kondigt zich intensief 
aan: van het ruimtelijk beleids-
plan West-Vlaanderen zal een 
eerste kennisgevingsnota MER 
verschijnen –hierin worden te 
onderzoeken effecten aange-
geven-, de afbakening van de 
zoekzones voor ruimte voor 
bedrijvigheid – 430ha uit het 
reservepakket- wordt voortgezet, 
de reconversie van de lucht-
machtbasis staat nog eens op de 
agenda, net als de onthardings-
strategie voor West-Vlaanderen 
en vele andere dossiers. Een 
heel beknopt overzicht van wat 
je kan verwachten. 

Dat er discussie gaat zijn over de 
zoekzones, staat vast. Niet alleen 
wordt er ruimte voorgesteld waar 
al meerdere malen discussie over 
is geweest, maar ook zitten er veel 
nieuwe natuur- en soms ook water-
rijke open ruimtegebieden in de 
afbakeningen. Daarnaast is het ook 
duidelijk dat met deze verspreide 
aanpak vragen voor ringtracés als 
in Zuienkerke of Anzegem zullen 
blijven komen. Niet alleen zal dit 
een aantasting zijn van het land-
schap, maar ook het organiseren 
van mobiliteitsproblemen. 

Het nieuwe ontwerp masterplan 
voor de luchtmachtbasis Koksijde 
oogt al beter. Hoewel er nog geen 
scherpe keuzes worden gemaakt 
en historische fouten een andere 
harde bestemming krijgen, is er al 
meer ruimte voor water. Gesteund 
door de Blue Deal vlaggenschip 
Duinen, kan men echter nog verder 
gaan en aan natuurherstel werken, 
prioritair in de duin-polderovergang 
die daar nog vrijwel maagdelijk is. 
De Langeleed blijft ook in ons vizier 
als kanshebber voor topnatuur. Al 
is het nog niet zeker dat de militai-
ren er vertrekken. Voor het beleids-
plan Ruimte West-Vlaanderen is 
de ruimte hier te beperkt, maar we 
komen er zeker op terug. 
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ProCoRo Minaraad/WesttoerMestactieplan

Hoge verwachtingen voor de 
vernieuwde werking van de mina-
raad. Niet zozeer streven naar 
een compromis-advies, maar wel 
gaan voor reflecties uit de ver-
schillende organisaties. Voor heel 
wat milieumaatregelen, kunnen er 
sociale of economische beden-
kingen zijn. Die zijn relevant om 
mee te nemen in het behalen van 
de doelen. Maar mogen geen 
aanleiding zijn voor het afzwak-
ken ervan. Dat gedeputeerde 
Vanlerberghe zelf aangeeft dat 
het belang van de minaraad tot-
nogtoe ondergeschikt was in de 
debatten op niveau van de depu-
tatie, is een erkenning en eerste 
stap naar een nog betere werking 
van de laatste provinciale mina-
raad van Vlaanderen. 

 
In november komt de landschap-
pelijke integratie van stallen op de 
agenda, net als het klimaatplan van 
de Provincie en natuur op school. 
Moest je interesse hebben om 
inbreng te geven, of op de hoogte 
willen blijven: aarzel niet en contac-
teer ons. 

Hoewel uw dienaar staat te popelen 
om de vernieuwde werking rond 
duurzaam toerisme bij Westtoer 
te kunnen delen, zal je je moeten 
gelukkig stellen met de aankon-
diging van het agendapunt op de 
raad. We komen hierop terug in een 
volgend nummer. Een preview van 
onze vragen willen we wel al geven. 
Deze zullen in eerste plaats gaan 
naar het uitdiepen van het aanbod 
in samenwerking met de natuuror-
ganisaties, een structurele aanpak 
van de ecologische voetafdruk van 
het toerisme (van zwerfvuil tot mobi-
liteit) en het betrekken van natuuror-
ganisaties bij het uitwerken van een 
recreatief programma in het vroeg-
ste stadium. Dat laatste –zo gaven 
we ook aan in de vorige editie- komt 
stilaan op gang. Daarenboven mer-
ken we nu al overeenkomsten in 
betrachtingen (bijvoorbeeld aaneen-
sluiting van de groene gebieden).  

Het al dan niet slagen van de 
stroomgebiedbeheerplannen 
(SGBP), hangt ook af van het 
succes van het Mestactieplan 
(MAP). Intussen zitten we bijna 
aan MAP7 en is de doelafstand 
de laatste jaren groter geworden. 
Zoals we eerder berichtten over 
de SGBP, moesten de waterlo-
pen in goeden doen zijn tegen 
2015. Net omwille van het falen 
van de MAP (en de achterstand 
in zuivering van huishoudelijk 
afvalwater) hebben de bekken-
besturen in West-Vlaanderen 
het voorstel gelanceerd om voor 
2 deelbekkentjes (Poekebeek 
en Blankaart), die tegen 2027 in 
goede toestand zouden moe-
ten zijn, de ambities te verlagen 
(van klasse 3 naar klasse 4). Niet 
alleen uitstel van aansluiten op 
de riolering, maar ook het effen-
aan schipperen met maatregelen 
ikv MAP hebben geleid tot deze 
situatie.

 
De West-Vlaamse Milieufederatie 
vraagt binnen het MAP-overleg 
dan ook onderzoek en gekoppelde 
maatregelen naar en voor de 
mechanismen die in combinatie 
leiden tot overschrijding van de 
normen. Want, hoewel mestver-
werking het sluitstuk is voor een 
goede waterkwaliteit, hebben we 
ondanks de grootste concentratie 
aan mestverwerkers eveneens de 
slechtste waterkwaliteit.

Niet alleen een eenduidige buffer-
zone, maar ook het verhogen van 
het zelfreinigend vermogen van de 
beek, het verstevigen van de auto-
controle en het aanrekenen van de 
effectieve (milieu-, natuur- en hand-
havingskost) kost bij flagrante over-
tredingen, moet hierbij verbetering 
brengen. Het zijn niet de boeren 
die het wél goed doen, die moeten 
opdraaien voor hen (boeren, mest-
verwerkers, maar ook druk van de 
veiling en verwerkers – ook onder 
de noemen ‘consument’ gebracht) 
die er de kantjes van af lopen.
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