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VEERTIG JAAR
WER - GOM - WEST-VLAANDEREN - WES

Prof. Dr. N. VANHOVE
Direkteur-Generaal GOM  - West-Vlaanderen

Gedurende de eerste jaren van de werking van de WER- 
WES ontwikkelde zich de filosofie van het regionaal 
ontwikkelingswerk. Aldus werd het duidelijk dat v i j f  fazen  
in het ontwikkelingswerk kunnen worden onderscheiden 
met name research, konceptie en strategie, promotie, koör- 
dinatie en de uitvoering op het terrein.

Oorsprong Westvlaamse 
Ekonomische Raad (WER) en 
Westvlaams Ekonomisch 
Studiebureau (WES)

Bij het begin van de jaren vijftig telde 
West-Vlaanderen een bijzonder hoge 
werkloosheid. In vele gemeenten van 
de toenmalige werkloosheidszak van 
West-Vlaanderen was een derde van de 
gezinshoofden zonder werk. Eind 
1949 was ongeveer een zesde van de 
Belgische werkloosheid in West- 
Vlaanderen te situeren. West-Vlaan
deren had trouwens de hoogste werk
loosheid van alle Belgische provincies. 
Daarenboven telde West-Vlaanderen 
meer dan 40.000 grensarbeiders, het 
aantal seizoenarbeiders beliep 12.000 
personen en de asociale pendel was bij
zonder groot. Negatief was ook het 
uitwijkingsoverschot van 2.000 tot 
4.000 personen per jaar. Dit emigra- 
tiesaldo richtte zich vooral op de jon
geren, de meest geschoolde en dyna
mische krachten. Het pessimisme 
overheerste. Deze situatie bekommer
de niet enkel de provinciale overheid 
en de sociaal-ekonomische kringen 
doch ook enkele Westvlaamse univer- 
sitairen die ekonomie studeerden aan 
de KU-Leuven.

Er werden twee initiatieven geno
men om het hoofd te bieden aan deze 
ongunstige sociaal-ekonomische situ
atie. Zij evolueerden naast elkaar - elk 
op hun specifieke manier - om uit te 
monden in wat later de Westvlaamse 
Ekonomische Raad en het Westvlaams 
Ekonomisch Studiebureau zou wor
den.

Het eerste initiatief kwam van de 
provincie en was gericht op onmiddel
lijke aktie. Eind 1948 stelde de toen
malige deputé bevoegd voor ekonomi
sche aangelegenheden, de heer H. 
Smissaert, in de Bestendige Deputatie 
voor om een kommissie op te richten

tot bestrijding van de werkloosheid en 
de uitbreiding van de nijverheid. Dit 
initiatief werd sterk gesteund door de 
toenmalige Gouverneur P. Van Outry- 
ve d'Ydewalle. Deze laatste was bijzon
der bekommerd om de sociaal-ekono
mische situatie in de provincie en had 
in zijn rede tot de Provincieraad op 1 
oktober 1951 het gebrek aan werkgele
genheid onderstreept.

Het idee zelf werd gelanceerd te 
Roeselare door de heer Leon Bekaert, 
West-Vlaanderens grootste indus
trieel, die door zijn verziendheid en 
uitzonderlijke begaafdheid als 'captain 
of industry' de achting genoot tot ver 
buiten onze landsgrenzen.

Het komitee dat later werd uitge
breid en Provinciale Kommissie tot 
Bevordering van het Bedrijfsleven in 
West-Vlaanderen' werd genoemd, 
ontving eveneens de eensgezinde steun 
van de gehele provinciale raad.

Het tweede initiatief kwam uit een 
totaal andere en zeker onverwachte 
hoek. Een beperkte groep studenten in 
de ekonomie aan de KU-Leuven richt
ten de Westvlaamse Ekonomische Stu
diekring op. Deze bestond uit de heren 
G. Declercq, E. Dejonghe, J. Pêtre, J. 
Vandewalle en O. Vanneste.

Deze jonge ekonomisten in wording 
waren van huize uit betrokken bij het 
industrieel leven en/of gekonfronteerd 
met de grote nood welke uit de hoge 
werkloosheid, lange afstandspendel en 
seizoenarbeid voortspruit. Zij namen 
zich voor om gezamenlijk statistische 
informatie over West-Vlaanderen te

verzamelen en te verspreiden en de so
ciaal-ekonomische problematiek uit te 
diepen. De man die hen warm had ge
maakt voor dit soort werkelijkheids- 
onderzoek was Prof. Dr. Karei Pinx- 
ten, mede-basislegger voor het regio- 
naal-ekonomisch denken in België.

De Westvlaamse Ekonomische Stu
diekring kreeg gehoor bij de provincia
le overheid. In het voorjaar van 1951 
werd een delegatie van de Westvlaamse 
Ekonomische Studiekring ontvangen 
door de heer Gouverneur. Deze laatste 
moedigde de groep aan en drong erop 
aan dat de kring of één van zijn leden 
zou deelnemen aan de eerste provin
ciale wedstrijd voor ekonomische mo
nografieën, die de ekonomische toe
stand van West-Vlaanderen en de te 
nemen maatregelen om de werkloos
heid op te slorpen, als onderwerp had.

De studie, die G. Declercq en O. 
Vanneste aanvatten, kwam echter niet 
tijdig klaar voor de deelname aan de 
provinciale wedstrijd. In juli 1954 
kwam echter het boekwerk van G. De
clercq en O. Vanneste van de pers on
der de titel 'Structurele werkloosheid 
in West-Vlaanderen. Deel I : Theorie 
van de structurele werkloosheid (130 
bladzijden); Deel I I : Structurele werk
loosheid in West-Vlaanderen (278 
bladzijden). Deze studie kreeg zijn vas
te vorm in een Kongo-museum van de 
Paters Scheutisten te Leuven. Deze 
tweedelige studie kende een groot suk- 
ses en reeds in 1967 kwam er een twee
de druk. Een kwart eeuw later stelde 
G. Declercq naar aanleiding van de be-
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noeming van O. Vanneste tot Gouver- j 
[ neur, dat dit boek het ontstekingsme- I 
| kanisme beschreef voor de regionale 

ontwikkeling van onze provincie. Ook 
het teoretisch koncept vond grote 
weerklank; Prof. dr. J. van Water
schoot schreef in zijn boek 'De olifant 
en de blinden - werkelijkheid en waar- 

| neming' (1985) het volgende : 'Een 
eresaluut dient hier gebracht aan de 
twee toen zeer jonge Westvlaamse eco
nomisten, Guido Declercq en O. Van
neste, studenten van Prof. K. Pinxten, 

j  die in 1954 met een omvangrijke re- 
gionaal-ekonomische studie 'Structu
rele werkloosheid in West-Vlaanderen' 
onze literatuur terzake met één slag op 
internationaal peil wisten te brengen 

| en achteraf beiden aktief werden be- 
| trokken bij het succesvol verwezenlij- 
| ken van de conclusies van hun onder

zoek'.
Het is door weinigen geweten dat de 

Westvlaamse Ekonomische Studie
kring in de eerste plaats streefde naar 

| de oprichting van een Westvlaams 
( Ekonomisch Studiebureau. De West

vlaamse Ekonomische Studiekring 
| overhandigde in november 1952 aan 
j  de Gouverneur een rapport, ertoe 

strekkende de oprichting van een 
Westvlaams Ekonomisch Studiebu
reau (WES) te bepleiten. Na studie 
van een metodiek en een taktiek die 
moesten leiden tot een snellere oplos
sing van de ekonomische problemen I

van West-Vlaanderen, kwam de West
vlaamse Ekonomische Studiekring tot 
de bevinding dat naast het studiebu
reau, ook een ontwikkelingsorganisme 
moest worden opgericht waarin ieder
een met gezag op het ekonomisch vlak 
zich moest thuisvoelen, en helpen om 
gezamenlijk de ekonomische herop- 
standing van West-Vlaanderen aan te 
pakken. Zo kwam dan de idee van de 
Westvlaamse Ekonomische Raad tot 
stand naar het voorbeeld van de 'deve- 
lopment councils' in Groot-Brittannië 
en de 'Ekonomische Technologische 
Instituten' in Nederland. Het is onbe
twistbaar dat de analyse van de ekono
mische toestand in West-Vlaanderen 
en de geschetste beleidslijnen en aan
gegeven oplossingen in het bovenver
meld werk 'Strukturele werkloosheid 
in West-Vlaanderen' de kansen tot de 
oprichting van een Westvlaams Eko
nomische Raad fel hebben doen toene
men. Eind 1953 kwam het eigenlijk 
voorlopig aktiekomitee tot oprichting 
van de Westvlaamse Ekonomische 
Raad (WER) tot stand; het bestond uit 
de heren G. Declercq, J. Moorkens, J. 
Petre, J. Vandewalle en O. Vanneste, 
in de eindfaze aangevuld door A. De- 
keyzer en F. Vandamme. Dit voorlopig 
aktiekomitee tot oprichting van de 
WER genoot van meetaf aan de sym- 
patie van Baron P. van Outryve d'Yde- 
walle, Gouverneur en van de Bestendi- 

I ge Deputatie van West-Vlaanderen. In

juli 1954 had de eerste voorbereidende 
vergadering plaats tot de oprichting 
van de WER. Wij willen even de zes 
besluiten van de vergadering in herin
nering brengen.
T. De vergadering is van mening dat 
de oprichting van een Westvlaamse 
Ekonomische Raad, gezien de zorg
wekkende toestand waarin het ekono
misch leven van de provincie verkeert, 
aan een reële en dringende noodzake
lijkheid beantwoordt.
2. Zij oordeelt dat een dergelijke Raad 
een autonoom bestaan moet hebben, 
en een organizatie die er op gericht is 
zowel het studiewerk als de noodzake
lijke aktie op een permanente wijze te 
verzekeren.
3. Zij oordeelt dat de financiering van 
de Raad, aangezien het een zaak van al
gemeen belang betreft, zou moeten 
worden verzekerd door een ruime bij
drage van de openbare overheid, en 
door vrijwillige bijdragen van de priva
te sektor.
4. Zij wenst dat het voorzitterschap 
van de Raad aan Z. Exc. de Gouver
neur van de provincie zou worden aan
geboden.
5. Zij drukt de hoop uit dat de Besten
dige Deputatie, nu zij het vraagstuk 
van de medewerking en steun aan een 
Westvlaamse Ekonomische Raad heeft 
ter hand genomen, spoedig een gunsti
ge beslissing moge treffen.
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In 1957 verhuisde de WER naar de Dijver, aanvankelijk in nummer 9 en in 1961 naar nummer 7.

6. Tenslotte hebben de aanwezigen | 
aan het voorlopig Aktiekomitee ge
vraagd zijn aktie onverpoosd te willen 
voortzetten, en opdracht gegeven om, 
met het oog op de definitieve tot
standkoming van de Ekonomische | 
Raad een ontwerp van statuten voor te 
bereiden.'

De officiële stichtingsvergadering | 
van de WER had plaats te Brugge op j 
27 november 1954. Bij de samenstel
ling van de Raad werd rekening ge
houden met diverse groepsbelangen 
en de verschillende regio's in de pro
vincie. De stichters van de WER wa
ren dit evenwel ten individuelen titel. 
Ridder R van Outryve d'Ydewalle was 
voorzitter van de Algemene Vergade
ring en de heer H. Smissaert werd | 
voorzitter van de Raad van Beheer. In 
wezen was het de oprichting van de 
WER-WES. In een artikel voor de 
ERV Mededelingen van juni 1955 
schrijft G. Declercq 'Men kan zeggen 
dat de Raad is gegroeid uit het provin
ciaal komitee, terwijl het Studiebu
reau de verwezenlijking is van de op
vattingen van de Westvlaamse Ekono
mische Studiekring'. De toenmalige 
Eerste Minister A. Van Acker was de
178

eerste gastspreker op de daaropvolgen
de voorlichtingsvergadering. De heer 
G. Declercq werd als eerste direkteur 
aangesteld. Begin 1957 werd hij opge
volgd door de heer O. Vanneste, thans 
Gouverneur van West-Vlaanderen.

Het is bij de oprichting van de 
WER-WES niet altijd van een leien 
dakje gelopen. Om de tijdsgeest te 
schetsen werden er vragen gesteld zo
als 'Zal door dit WES geen werk wor
den geleverd dat de Ekonomische 
Raad voor Vlaanderen zich voorneemt 
te ondernemen ?' en 'Maken het Na
tionaal Instituut voor de Statistiek en 
de studiediensten van de Ministeries 
het bestaan van een WES niet overbo
dig?'. Tevens werd in het begin van de 
jaren vijftig de oprichting van een 
WES beschouwd als een stap in de 
richting van dirigisme. Deze enkele 
punten, terug te vinden in de annalen 
van de Westvlaamse Ekonomische 
Studiekring, zijn een illustratie van de 
tijdsgeest.

Aanvankelijk was het WES een on
derdeel van de WER. Op initiatief van 
de WER werd eind 1959 beslist het 
WES als autonome instelling op te 
richten. De opsplitsing had vooral tot

doel het WES als studie-orgaan meer 
opdracht-ontvankelijk te maken en de 
onafhankelijkheid van de research- 
funktie te waarborgen, zowel in zijn 
analyse- als besluitvorming.

Volgens haar statuten heeft de ver
eniging tot doel: 'De studie van en de 
informatie over alle verschijnselen in 
verband met het ekonomische, het so- 
ciaal-ekonomische en sociaal-geogra- 
fische leven van de provincie West- 
Vlaanderen in breed verband en in de 
ruimste betekenis. De vereniging stelt 
zich tevens tot doel de resultaten van 
deze studies te publiceren'.

'De studies en publikaties van het 
Westvlaams Ekonomisch Studiebu
reau worden ondernomen op eigen 
initiatief, op verzoek van de West
vlaamse Ekonomische Raad of op ver
zoek van openbare besturen, private 
personen, vennootschappen of instel
lingen'. 'De vereniging kan (sinds de 
statutenwijziging van 30 maart 1974) 
eveneens opdrachten aanvaarden bui
ten West-Vlaanderen'.

De eerste burelen van de WER- 
WES waren op een bescheiden ruimte 
op Muntplaats 5 te Brugge. In 1957 
verhuisde de WER naar de Dijver.
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Aanvankelijk in nummer 9 en later in 
1961 naar nummer 7, het gekende he
renhuis met Venetiaans glas waar thans 
het hotel De Tuilerien is gevestigd. 
Tien jaar later nam de WER-WES zijn 
intrek in eigen gebouwen op de Baron 
Ruzettelaan.

De eerste werkingsjaren van de 
WER-WES waren moeilijke jaren. De 
beschikbare mankracht was beperkt en | 
de financiële middelen bescheiden. De | 
jonge ekonomen waren er zich van be
wust dat de aanloopperiode tot resul
taten lang en zwaar zou zijn. West- 
Vlaanderen moest industrie-minded 
worden gemaakt, er was slechts één in
dustrieterrein beschikbaar, binnen- en 
buitenlandse ondernemingen moesten 
gewezen worden op de ruime en goed 
geschoolde arbeidsreserve. Het jaar 
1961 was de eerste beloning van jaren 
hard werken. Siemens besliste tot een | 
vestiging te Oostkamp en MBLE (nu 
Philips) tot een nederzetting te Roese- 
lare. Het ontwikkelingswerk vertaalde 
zich ook in betere cijfers inzake werk
gelegenheid en werkloosheid. Grafiek 
1 geeft een overzicht van het aandeel 
van West-Vlaanderen in de Belgische 
werkloosheid - volledig werklozen - 
gedurende de periode 1949-1993. | 
Voor de periode 1949-1960 zijn de da
ta gebaseerd op daggemiddelden; voor 
de periode vanaf 1961 op maandge- | 
middelden. De werkloosheidcijfers na 
1985 houden verder rekening met de

Grafiek 1
Aandeel van de volledig werklozen van

ouderen. Ook geleidelijk werden 
grens- en seizoenarbeid en de mijnar- 
beid in de plaatselijke werkgelegen
heid opgenomen.
De vijf fazen van het ontwikkelings
werk

Gedurende de eerste jaren van de wer
king van de WER-WES ontwikkelde 
zich eveneens een filosofie van het re
gionaal ontwikkelingswerk. Aldus 
werd het duidelijk dat v ijf fazen in het 
ontwikkelingswerk kunnen worden on
derscheiden met name (a) research, (b) 
konceptie en strategie, (c) promotie, 
(d) koördinatie en (e) de uitvoering op 
het terrein.

De grondleggers van het WES waren 
de jonge ekonomen van de West- 
vlaamse Ekonomische Studiekring. Zij 
legden de nadruk op het wetenschap
pelijk en onafhankelijk karakter van 
het onderzoek. Het researchwerk ten 
aanzien van een regio moet in de eerste 
plaats de sterkten en de zwakten, de 
opportuniteiten en de bedreigingen 
van een regio releveren. Een streek kan 
bij een promotie enkel uitpakken met 
de sterke punten, met andere woorden 
de troeven, waarbij een konkurrentieel 
voordeel kan worden behaald. De ken
nis van de zwakke punten is eveneens 
bijzonder nuttig met het oog op even
tuele verbetering. Het juist inschatten 
van opportuniteiten en bedreigingen

West-Vlaanderen in het Rijk, 1949-93

kunnen aanleiding geven tot belangrij
ke beleidsbeslissingen.

In deze periode van 40 jaar werden 
een groot aantal studies uitgevoerd. 
Enkele van deze studies lagen aan de 
basis van belangrijke beslissingen die 
mede het uitzicht van de provincie 
hebben veranderd. Hierbij volgen en
kele voorbeelden :
- West-Vlaanderen, zee-provincie. Re

cente ontwikkeling van het vervoer 
van petroleum, de scheepsbouw, de 
scheepsherstellingen en hun betekenis \ 
voor West-Vlaanderen, 1957 en de | 
talrijke studies en nota's voor de re- | 
gering en de Commissie Verschaeve 
voor de uitbouw van Zeebrugge.

- Het richtplan voor de ruimtelijke or
dening en ontwikkeling van de West- 
vlaamse gewesten, 1968.

- Het Belgisch Kusttoerisme - Vandaag 
en Morgen, 1973.

- De waterverontreiniging in het hydro
grafisch bekken van de Leie en de 
Schelde, 1975.

- Waterbeleid in West-Vlaanderen,
1976.

- De energiefunktie van de Belgische 
Kust en de maritieme industrialize- 
ring - Symarindus, 1977.

- Het koncept van de bedrijvencentra,
1982.

- Masterplan ter renovatie van de haven 
van Oostende, 1988.

- De drie ontwikkelingsplannen ten 
voordele van de Westhoek.

%

1949 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93
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- Een vernieuwd toeristisch aanbodsbe-
leidvoor West-Vlaanderen, 1988.

- West- Vlaanderen 2000 - Een strategie
voor ekonomische ontwikkeling, 
1990.
Deze en andere studies gaven aanlei

ding tot vele publikaties. Drie reeksen 
kunnen hierbij worden onderschei
den:
(a) de reeks WES-boeken met 31 pu
blikaties;
(b) de reeks facetten van West-Vlaan
deren met 39 edities;
(c) de reeks rapporten toeristisch-eko- 
nomisch onderzoek met 131 studies.

Door de jaren heen is het WES uit
gegroeid tot een belangrijk ekono- 
misch dokumentatie- centrum. De bi- 
blioteek telt 12.800 boeken en 225 
tijdschriften. Het cijfermateriaal inza
ke sociaal-ekonomisch kengetallen is 
opgeslagen in een gedetailleerde data
bank.

Het WES treedt niet enkel naar bui
ten met boeken, facetten en rapporten 
doch sinds 1959 ook met het tijd
schrift West-Vlaanderen Werkt'. 
Hierin worden tweemaandelijks door 
eigen medewerkers of externen bijdra
gen verzorgd over het sociaal-ekono
misch gebeuren in de provincie of over 
topics die West-Vlaanderen aanbelan
gen. In de rubriek 'Tot U spreekt......'
stelde de toenmalige gouverneur P. van 
Outryve d'Ydewalle in het eerste num
mer in 1959 'Wie het in de grond goed 
meent met onze provincie, hij moge 
dan zelf geen persoonlijk belang heb
ben bij haar handel, nijverheid of 
landbouw, mag nooit of nooit een ge
legenheid laten voorbijgaan om deze 
aktiviteiten te propageren of beter te 
doen kennen. O f wij er al dan niet bij 
betrokken zijn, het is onze plicht 
West-Vlaanderen in zijn handel, nij
verheid en landbouw tot bij alle men
sen te brengen en wie werkelijk van 
West-Vlaanderen houdt, mag, noch 
kan zich aan die plicht onttrekken'.

Hierin ligt de filosofie van de publi- 
katiereeksen van het WES vervat. De 
Westvlaamse bevolking moet worden 
ingelicht over de mogelijkheden en de 
moeilijkheden. Het is een vorm van 
ekonomische demokratie. Ook de fre- 
kwente persberichten liggen in deze 
lijn.

Op basis van de studieresultaten kan 
de konceptie en de strategie van de 
streekontwikkeling worden uitgete
kend door de verantwoordelijke be- 
leidsorganismen, in casu de Raad van 
Beheer van de Westvlaamse Ekonomi-
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sche Raad, nu GOM - West-Vlaande
ren. Voorbeelden van konceptuele be
slissingen waren de prioriteiten die in 
de jaren vijftig werden gesteld ten aan
zien van de as Brugge-Kortrijk, de 
ruimtelijke en sociaal-ekonomische 
uitbouw van de Westhoek in de jaren 
zestig en zeventig, het stimuleren van 
ondernemersinitiatief langs het kanaal 
van de bedrijvencentra, de gedecentra- 
lizeerde uitbouw van West-Vlaande
ren via een groot aantal regionale ker
nen, het uitbouwen van de haven
speerpunten, enz.

De meest recente strategische visie is 
vervat in het boekwerk 'West-Vlaan
deren 2000. Een strategie voor ekono
mische ontwikkeling'. Hierin zijn zes 
strategische opties opgenomen. Voor 
elk van deze opties zijn verder hefbo
men aangeduid om aan deze strate
gieën gestalte te geven.

De derde pijler van het regionaal 
ontwikkelingswerk vormt de promotie. 
De promotie ten voordele van een 
streek kan zeer uiteenlopende vormen 
aannemen. Verder in deze bijdrage 
hebben wij het “over twee mogelijke 
ontwikkelingsmodellen. Deze zijn het 
aantrekken van externe ondernemin
gen ofwel endogene streekontwikke- 
ling.

Toch willen wij hier enkele essentië
le akties onderstrepen, zoals :
- promotie van de basisinfrastruktuur 

van de provincie;
- het waarborgen van de ontvangst- 

struktuur voor ondernemingen (be
drijventerreinen, bedrijvencentra, 
doorgangsgebouwen);

- dienstverlening aan bestaande on
dernemingen;

- promotie nieuwe investeringen;
- nemen van participaties in de niet- 

konkurrentiële sektor;
- toeleveringsakties;
- speciale export promoties;
- technologietransfer;
- milieuzorg en milieudienstverlening 

ten aanzien van de ondernemingen;
- bedrijfsekonomische en toeristische 

begeleiding toeristische sektor. 
Ontwikkeling van een streek vergt

eveneens veel koördinatiewerk. Dit 
koördinatiewerk situeert zich op vele 
vlakken tussen instellingen van de pu
blieke sektor (federaal, Gemeenschap, 
provinciaal of lokaal), tussen partiku- 
liere ondernemingen of tussen de pu
blieke sektor en één of meerdere on
dernemingen. Deze koördinerende 
taak is expliciet in de statuten van de 
GOM - West-Vlaanderen voorzien.

Onze maatschappij is dermate com
plex geworden, de wetgevingen zo uit
gebreid, dat het koördinatiewerk een 
essentiële rol vervult in het stimuleren 
van een streek. Hierdoor kunnen heel 
wat misverstanden vermeden worden 
en/of kunnen de investeringen veel 
sneller gebeuren.

De uitvoering op het terrein is een 
vijfde faze van het ontwikkelingswerk. 
Het gaat hier niet om het oprichten 
van ondernemingen. Weliswaar kan en 
heeft de GOM - West-Vlaanderen 
vanaf haar oprichting tot het ogenblik 
waarop de GIMV de participatiefunk- 
tie in de konkurrentiële sektor defini
tief overnam in 1981, enkele partici
paties genomen. Dat bleef echter een 
marginale akdviteit. Veel belangrijker 
werd haar participatiefunktie in de 
niet-konkurrentiële sektor zoals de 
transportzone, bedrijvencentra, door
gangsgebouwen, enz.

De uitvoeringsfunktie situeert zich 
echter vooral op het vlak van het ver
werven en uitrusten van industriegron- 
den en woonzones en de urbanistische 
dienstenverlening aan gemeenten. De 
WER was niet bij machte deze rol waar 
te nemen. De WER was een vzw en be
schikte niet over de financiële armslag 
noch de wettelijke bevoegdheid.

De gemeenten zelf waren veelal niet 
in staat om hieraan het hoofd te bie
den. Begin van de jaren zestig telde 
West-Vlaanderen nog 263 gemeenten. 
Potentiële industriegrond voor de 
hoofdkernen van West-Vlaanderen lag 
veelal op het grondgebied van een 
buurgemeente. Deze laatste had de 
grond doch niet de financiële midde
len.

In 1960 ontstond een eerste initia
tief tot interkommunale samenwer
king in het Kortrijkse. Van 1954 tot 
begin 1957 hadden ir. J.M.L. Demey- 
ere en O. Vanneste er het eerste Ge
westplan België opgesteld. De boven
gemeentelijke industrieterreinen wa
ren erin vastgelegd en 18 gemeenten 
vormden de interkommunale Leiedal.

Inmiddels werd koortsachtig ge
werkt aan een globaal plan van indus
trieterreinen in de zeven overige West
vlaamse arrondissementen en het res
terende deel van het arrondissement 
Kortrijk. De WER, die zijn medewer
king had verleend aan oud-minister A. 
Declerck voor de oprichting van Lei
edal, benaarstigde in 1961 en 1962 - 
onder leiding van bestendig afgevaar
digde P. Monballyu - de oprichting 
van de Westvlaamse Interkommunales
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WIER, WIH en WITAB. Er werd van 
meetaf aan geopteerd voor drie inter- 
kommunales onder eenzelfde direktie. 
Men trachtte op deze manier zoveel 
mogelijk Westvlaamse gemeenten te 
interesseren hetzij via de werk- of 
woonfunktie, hetzij door het verstrek
ken van technische diensten. Het was 
logisch dat niet alle lokale besturen in
teresse hadden of geschikt waren voor 
het tot stand brengen van een indus
trieterrein. 148 gemeenten sloten in 
1963 aan bij de Westvlaamse Inter- 

| kommunales.
In andere bijdragen van dit tijd- 

schriftnummer wordt de werking van 
j  deze Interkommunales toegelicht.

De Interkommunale WIER richt 
j  zich in het bijzonder naar de industrie

terreinen, de Interkommunale WIH is 
hoofdzakelijk werkzaam inzake het ter 
beschikking stellen van bouwgronden 
voor woningbouw, terwijl de Inter
kommunale WITAB zich hoofdzake
lijk inlaat met de opmaak van algeme
ne en bijzondere plannen van aanleg 
voor de gemeenten. De zoeven ge- 

j  schetste hoofddoelstellingen worden 
in het Kortrijkse door Leiedal waarge- 

| nomen.
Het was de bedoeling van de grond- 

[ leggers van de Westvlaamse Interkom

munales om een eenheid in de ontwik- 
kelingsfilosofie van West-Vlaanderen 
na te streven over de vijf fazen van het 
ontwikkelingsbeleid. Hoewel er geen 
juridische band bestond tussen WER- 
WES, enerzijds, en Leiedal en de 
Westvlaamse Interkommunales, an
derzijds, werd er gestreefd naar een 
band tussen de WER-WES en de nieu
we instellingen, niet langs financiële 
participatie, doch via persoonlijke ver
tegenwoordiging in het direktiekomi- 
tee en de Raad van Bestuur van de in
terkommunales. De Westvlaamse In
terkommunales WIER, WIH en W I
TAB werden ondergebracht in hetzelf
de gebouw als de WER-WES. Dit laat
ste was aanvankelijk op de Dijver en 
later op de Baron Ruzettelaan.

De geschetste vijf fazen van het ont
wikkelingswerk werpen meteen een 
licht op de struktuur van de streekont- 
wikkeling in West-Vlaanderen (zie 
grafiek 2). Ter zake is de verwarring 
soms groot. Toch zit de struktuur lo
gisch in elkaar. De konceptie en uit
werking heeft zeker bijgedragen tot de 
groei van de werkgelegenheid en de 
welvaart in West-Vlaanderen. De 
struktuur moet ook worden gezien in 
zijn tijdsomstandigheden, zoals het 
Struktuurplan in het Kortrijkse, een

groot aantal gemeenten in West- 
Vlaanderen, een Gewestelijjke O nt
wikkelingsmaatschappij die pas in 
1977 operationeel werd, enzomeer.

De GOM - West-Vlaanderen en het 
WES hebben de ganse provincie als 
werkterrein. De Interkommunales zijn 
enkel bevoegd in de bij hen aangeslo
ten gemeenten.

Bij de opbouw van deze ontwikke- 
lingsstruktuur moet de grote rol wor
den vermeld van de provinciale over
heid van West-Vlaanderen. Zoals bo
ven aangestipt is de provincie de op
richter van de WER-WES en ligt ze 
mede aan de wieg van de GOM - 
West-Vlaanderen en van de West
vlaamse Interkommunales. In elk van 
de Interkommunales is de provincie de 
belangrijkste ofwel de meerderheids
aandeelhouder (WIER 57 %, WIH 33 
%, WITAB 44 % en Leiedal 40 %).
Het WES

Boven werd de oorsprong van het 
WES geschetst. Gedurende 40 jaar is 
het WES trouw gebleven aan haar roe
ping zoals deze werd omschreven door 
de Westvlaamse Ekonomische Studie
kring. Het research van het WES 
vormt de eerste faze van het ekono-
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Grafiek 2De struktuur van het ontwikkelingswerk in West-Vlaanderen

Westvlaams Ekonomisch Studiebureau GOM -  West-Vlaanderen
WES Voorheen Westvlaamse Ekonomische Raad

Afdelingen
Sociaal-ekonomisch onderzoek 
Toeristisch onderzoek 
Ruimtelijke ordening 
Ontwikkelingssamenwerking 
Externe relaties en dokumentatie

Konceptie
Promotie

Koördinatie

Uitvoering

Afdelingen
Toegepast-ekonomisch onderzoek 
Bedrijfsontwikkeling 
Toeristische ontwikkeling 
Ruimtelijke ordening en milieu

Expansie en Rekonversie 
(WIER)

Westvlaamse Interkom- g Westvlaamse interkom- 
T nale.VOOT munale voor Huisvesting

(WIH)

Westvlaamse Interkom- 
munale voor Technisch 
Advies en Bijstand voor 

Ruimtelijke Ordening 
(WITAB)

Leiedal (a)

(a) Ook bij de Interkommunale Leiedal vormen de werkterreinen, de huisvesting en de urbanizatie de hoofdaktiviteiten. Voor de beschrijving van 
het huidig aktiviteitsveld van de 4 interkommunales, zie verder in dit nummer.

misch ontwikkelingswerk in de pro
vincie. Een groot aantal studies werd 
ondernomen en de band met de WER, 
later GOM - West-Vlaanderen, is zeer 
duidelijk.

Dit wil niet zeggen dat het taken
pakket van het WES niet is uitgebreid. 
Deze verbreding geschiedde in twee 
richtingen : territoriaal en inhoude
lijk. De territoriale uitbreiding werd 
statutair bekrachtigd in 1974. Inhou
delijk zijn er twee punten die bijzon
der de aandacht trekken.

De Kust en het Achterland geven 
aan West-Vlaanderen tot op een zeke
re hoogte een eigen ekonomische 
struktuur. Reeds in 1954 nam Gou
verneur P. van Outryve d'Ydewalle het 

| initiatief in Westtoerisme om een eko
nomische analyse van het kusttoerisme 

\ op te stellen. Hiertoe werd O. Vannes
te aangesteld tot bijzondere kommis- 
saris voor Kust. Dit leidde in juli 1955 
tot de publikatie van het boekwerk van
O. Vanneste en G. Declercq onder de 

| titel 'Kust en Hinterland - Proeve van 
een toeristisch-economische studie'; 
het boek verscheen eveneens in het 

j  Frans onder de titel 'Le Littoral et son 
Hinterland - épreuve d'une étude d'é- 
conomie touristique'.

Het toeristisch onderzoek stond - 
ook op wereldvlak - in zijn aanvangs- 
faze en een betere kennis van de sektor

werd door de Gouverneur van West- 
Vlaanderen als essentieel beschouwd 
voor het toeristisch beleid. Om deze 
reden werd in 1962 op initiatief van 
Gouverneur P. van Outryve d'Ydewal
le en O. Vanneste, een afdeling toeris
tisch ekonomisch onderzoek in het le
ven geroepen. Aanvankelijk was het 
de bedoeling dat de nieuwe WES-af- 
deling jaarlijks deelfacetten met een 
praktische inslag zou bestuderen. In 
1969 werd de eerste nationale vakan- 
tiesurvey in het Nederlands en het 
Frans gepubliceerd. Als studie was dit 
toen een prototype in Europa. De ge
gevens van de vakantiesurvey waren 
uiteraard bijzonder nuttig voor West
toerisme, de instelling belast met de 
promotie van het toerisme in West- 
Vlaanderen. In 1965 werd het Tourist 
Research Centre opgericht, waarvan 
het sekretariaat in de schoot van het 
WES is gevestigd. Meerdere publika- 
ties leidden tot opdrachten op natio
naal en internationaal vlak. Het WES 
heeft zich opgewerkt tot een interna
tionaal erkend bureau op het vlak van 
het toeristisch ekonomisch onder
zoek.

Een tweede WES-afdeling, met na
me ontwikkelingssamenwerking, heeft 
eveneens een specifiek karakter. Ze is 
in 1969 ontstaan na een vraag van de 
Indonesische regering aan de heer

R. Scheyven, de toenmalige Minister 
verantwoordelijk voor ontwikkelings
samenwerking. De WER-WES werd 
aangezocht om zijn ervaring inzake 
streekontwikkeling over te dragen naar 
de provincies in Indonesië met het oog 
op de oprichting van de 'Bappeda'. Dit 
leidde tot opleidingsprogramma's en 
researchwerk in Indonesië en te Brug- ; 
ge. In de jaren zeventig en tachtig 
werd het aktieveld verruimd tot Zuid- 
Oost-Azië en later Afrika en Latijns- 
en Centraal Amerika. De inhoud en de 
opdrachtgeving van de opleidingspro
gramma's kreeg een bredere waaier 
doch steeds binnen de specialiteiten 
van het huis.

De hoofdtaak van het WES blijft ui
teraard gericht op de eigen provincie. 
Bovenvermelde studies spreken boek
delen. De voorbereiding van het voor
ontwerp Provinciaal Struktuurplan il
lustreert dit ten volle.
De GOM-West-Vlaanderen als op
volger van de WER

In de jaren vijftig werd in vier Vlaam
se provincies een Provinciale Ekono
mische Raad opgericht. Reeds in de 
tweede helft van de jaren zestig werd 
ernaar gestreefd om de regionale wel- 
vaartsorganismen te officializeren. 
Hierbij waren de Provinciale Ekono-
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| mische Raden geen vragende partij, 
zeker niet in de provincie West- 
Vlaanderen.

De GOM's zijn in wezen een gevolg 
van een streven naar regionalizering in 
Wallonië. Men zag in de oprichting 
van één Waalse Gewestelijke Ontwik
kelingsmaatschappij voor Wallonië 
een belangrijke stap in de richting van 
het naar zich toehalen van een zekere 
autonomie.

De officializering gebeurde uitein- 
j delijk door de wet van 15 juli 1970 

houdende de algemene organizatie van 
de planning en van de ekonomische 
decentralizatie. In het kader van die 
wet werd op 20 mei 1975 de Geweste- 

| lijke Ontwikkelingsmaatschappij 
(GOM) - West-Vlaanderen officieel 
opgericht. Deze publiekrechtelijke in
stelling met rechtspersoonlijkheid, 
waartoe het initiatief volgens de wet 
werd genomen bij besluit van de Pro
vincieraad van West-Vlaanderen op 28 

| maart 1974, werd op 1 juni 1977 ope
rationeel en heeft in wezen de West- 
vlaamse Ekonomisch Raad opgevolgd 
en vervangen. De eerste voorzitter 
werd de heer P. Monballyu die in 1977 
werd opgevolgd door de heer H. De 
fauw. Sinds eind 1985 wordt het voor
zitterschap waargenomen door de heer 
W. Vens.

In het Vlaamse land wordt geop- 
| teerd voor één GOM per provincie,
J  omdat de provinciale gebiedsom- 

schrijving er inzake bevolking, tewerk
stelling en afstanden beantwoordt aan 
de criteria van een operationeel wer
kingsgebied van een dagelijkse regio- 
naal-ekonomische aktiviteit.

In tegenstelling tot Vlaanderen werd 
de Waalse GOM gezien als een poli
tiek instrument. De Vlaamse provin
cies zagen in de Vlaamse GOM's een 

| louter technisch instrument. De struk- 
[ tuur en de aktiviteiten van de GOM - 

West-Vlaanderen waren in grote lijnen 
dezelfde als deze van de WER. De 
WER was inzake samenstelling van de 
beheersorganismen een voorloper op 
de huidige struktuur. De publieke sek- 
tor (provincie en gemeenten) zetelen 
naast de private sektor. Deze laatste is 
paritair samengesteld inzake werkge
vers en werknemers. De aktiviteiten 
van de GOM kunnen verder strekken 
dan deze van de WER. De participa- 
tiefunktie is voorzien in de wetgeving 

J en de GOM kan gronden onteigenen,
| verwerven, uitrusten net zoals een in- 

terkommunale vereniging voor streek- 
| ontwikkeling.

Wel dient erkend dat de Vlaamse 
GOM's, in tegenstelling tot de Provin
ciale Ekonomische Raden, financiële 
werkmiddelen ontvangen - aanvanke
lijk nog van de nationale overheid - 
van de Vlaamse Gemeenschap. De 
Vlaamse GOM's hebben uiteraard een 
aantal taken te vervullen in het geheel 
van het Vlaams ekonomisch beleid. Zij 
kunnen als operationele eenheden als 
het ware 'in the field' aanzienlijk bij
dragen tot de verwezenlijking van een 
regionaal expansiebeleid, een ver
nieuwd industrieel beleid, een Vlaams 
exportbeleid, de ruimtelijke ordening, 
het afvalbeleid, het toeristisch beleid, 
en dergelijke. Dit kan zowel geschie
den op het vlak van de konceptie en 
voorbereiding, als op het vlak van de 
uitvoering van het beleid.

Eind van de jaren tachtig werd er ge
werkt aan een nieuw dekreet ten aan
zien van de Vlaamse GOM's. Dit de
kreet was ingegeven door meerdere 
faktoren. Primo, waren er de institu
tionele wijzigingen en in de eerste 
plaats de gewestvorming. In de tweede 
plaats had de inhoud van het ontwik
kelingswerk grondige wijzigingen on
dergaan. In de derde plaats wilde de 
Vlaamse regering de GOM's dichter 
bij het Vlaamse beleid toehalen. Dit 
laatste verklaart het onderscheid bin
nen de taken van de GOM's tussen de 
autonome funktie en de opdracht- 
funktie. Elet nieuw dekreet houdende 
organizatie van de Gewestelijke O nt
wikkelingsmaatschappijen werd goed
gekeurd op 12 juli 1990. De taken en 
bevoegdheden werden in het dekreet 
als volgt omschreven.

'Art. 3. §1. De GOM's hebben als 
taak de bevordering van de sociaal-eko- 
nomische ontwikkeling van hun werk
gebied, de ondernemingspromotie en 
de uitvoering van bepaalde aspecten 
van het sociaal-economisch beleid van 
de Vlaamse Executieve. De GOM's 
worden belast met de organisatie van 
het overleg en de samenwerking tussen 
de overheden en de instellingen die bin
nen hun werkgebied bevoegd zijn inza
ke sociaal-economische ontwikkeling. 
Zij voeren deze taken uit hetzij op au
tonome wijze, hetzij in opdracht van 
de Vlaamse Executieve, op de hierna 
bepaalde wijze.
§2. Op autonome wijze dragen zij bij 
to t :
1. de sociaal-economische ontwikke
ling van hun werkgebied, in het bij
zonder door :
- de studie, verzameling en verwerking

van sociaal-economische gegevens, 
ook inzake ruimtelijke ordening en 
leefmilieu, met inbegrip van de studie 
van de subregio's en sectoren binnen 
hun werkgebied. Deze activiteit vormt 
een samenhangend geheel dat inte
greerbaar is in de sociaal-economische 
planning van het Vlaamse Gewest.
- de conceptie en promotie van de so
ciaal-economische ontwikkeling in 
hun werkgebied, ook inzake ruimtelij
ke ordening en leefmilieu, met inbe
grip van het voorstellen van projecten 
tot verwezenlijking ervan op korte en 
middellange termijn;
2. de ondernemingspromotie ten 
voordele van individuele bedrijven in 
hun werkgebied, in het bijzonder 
door: advies en informatieverstrekking 
aan bedrijven;
- de begeleiding van kandidaat-inves- 
teerders inzake vestigingsproblemen 
en de opvolging van investeringsdos- 
siers, vooral wat buitenlandse projec
ten betreft;
- het stimuleren en bijstaan van star
tende ondernemers;
- advies aan en begeleiding van kleine 
en middelgrote ondernemingen, hier
na KMO's te noemen, bij het opzet
ten, uitwerken en valoriseren van eco
nomisch gericht onderzoek, alsook in
zake de voortbrenging en aanwending 
van milieuvriendelijke produkten en 
produktieprocessen, het rationeel 
energiegebruik, de grondstoffenbespa
ring en de kwaliteit en duurzaamheid 
van produkten;
- advies aan en begeleiding van KMO's 
wat de ondersteuning van hun export- 
activiteiten betreft;
- informatie, bemiddeling en begelei
ding van KMO's inzake toelevering en 
technologietransfer;
3. de ondersteuning van de toeleve
ring via doelgerichte acties;
4. de ondersteuning van een functio
neel beleid van de ondergeschikte be
sturen door het verstrekken van advies 
en informatie;
5. het bevorderen van kleinschalige 
economische initiatieven inzake de 
voortbrenging en aanwending van mi
lieuvriendelijke produkten en produk
tieprocessen, het rationeel energiege
bruik, de grondstoffenbesparing en de 
kwaliteit en duurzaamheid van pro
dukten, ook op coperatieve basis.
§3. Tevens kunnen zij in opdracht van 
de Vlaamse Executieve worden belast 
m et:
- de studie van en de gegevensverzame
ling over specifieke problemen; in zo-
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verre deze problemen het werkgebied 
van één GOM overschrijden, kan dit 
gebeuren in onderlinge samenwerking 
of in coördinatie met de Sociaal-Eco- 

J  nomische Raad van Vlaanderen, hier
na SERV te noemen;
- de prospectie naar buitenlandse in- 

| vesteerders en industriële projecten, de
bevordering van de uitvoer en de tech
nologietransfer, in samenwerking met 

l en onder de coördinatie van de daartoe 
| door de Vlaamse Executieve aangewe

zen instelling;
- de uitvoering van bepaalde taken in 
het kader van het reconversie- en ex-

j  pansiebeleid binnen hun werkgebied;
- het uitoefenen van een coördineren
de rol ten aanzien van de activiteiten 
van de intercommunales voor streek-

| ontwikkeling;
- alle andere opdrachten, zoals op het 
vlak van de infrastructuur, de ruimte
lijke ordening, het leefmilieu, de on-

| dersteuning van een functioneel beleid 
| van de ondergeschikte besturen, voor 

zover ze kunnen bijdragen tot de soci- 
aal-economische ontwikkeling van 
hun werkgebied.

| Art. 6. De GOM's kunnen op last en 
op kosten van de Vlaamse Executieve, 
eventueel van de provincie of van de 
gemeenten, alle onteigeningen, alle 

| werken en alle andere openbare op
drachten van technische aard uitvoe
ren of laten uitvoeren. Zij kunnen 
eveneens op eigen initiatief en met ei
gen middelen elk onroerend goed ont- 

j  eigenen, uitrusten, verhuren en verko
pen met het oog op de sociaal-econo- 
mische ontwikkeling van hun werkge
bied. Geen onteigening kan geschie
den dan met voorafgaande machtiging 

| van de Vlaamse Executieve.
! Art. 7. De GOM's zijn bevoegd om ;

- verenigingen of syndicaten voor stu
die en onderzoek op te richten of er in 
deel te nemen met het oog op de ver
wezenlijking van economische projec
ten;
- deel te nemen in verenigingen en 

j  vennootschappen die met de taken van 
! de GOM's verenigbare, dienstverle

nende activiteiten uitoefenen ten gun
ste van het bedrijfsleven of de onderge
schikte besturen;
- initiatieven te verwezenlijken inzake 

| projecten die behoren tot de niet-con-
currentiële sector of eraan deel te ne
men, ook inzake leefmilieu.’

Hoewel de GOM - West-Vlaande
ren een instelling is van publiek recht 
met een eigen rechtspersoonlijkheid is 

| de band met de provincie zeer groot.
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Dit blijkt niet enkel uit de provinciale 
vertegenwoordiging, de mede-finan- 
ciering door de provinciale overheid 
doch ook uit het provinciaal denken 
en handelen van de instelling. De 
kracht schuilt in de motivering van de 
Raad van Bestuur, direktie en mede
werkers voor het werkgebied en de 
kennis van de provincie. De West- 
vlaamse bevolking en het bedrijfsleven 
beschouwt de GOM - West-Vlaande
ren als haar instelling voor streekont- 
wikkeling.

Wijzigende omstandigheden en 
metodes voor streekontwikkeling

Bijna een halve eeuw ligt tussen van
daag en de eerste stappen voor streek
ontwikkeling in West-Vlaanderen.

| Het is dan ook logisch dat in deze pe
riode een en ander is gewijzigd in aan
pak en werkmetode. Vooraf moet 

j evenwel worden benadrukt dat het 
promoveren van de omgevingsinfrast- 
ruktuur voor het bedrijfsleven een be
langrijke konstante is in het ontwikke
lingswerk. Een WER of een GOM 

j  heeft altijd de verbetering van de in- 
frastruktuur op vlak van wegen, water
wegen, spoor, zee- en luchthavens, be
drijventerreinen centraal gesteld. 
Thans moet hier de telekommunikatie 
worden aan toegevoegd.

Welke zijn die verschilpunten ? 
| Hierbij willen wij wijzen op zes essen

tiële punten.
1. In de jongste vijftien jaar werd het 
aksent verlegd van exogene naar endo
gene streekontwikkeling. Hiermee be

doelen wij dat bij het ontwikkelings
model niet langer de hoofdbekommer
nis ligt bij het aantrekken van externe 
(vooral buitenlandse) ondernemingen 
- fenomeen waarin de WER in de ja- 
ren 1960-70 vrij suksesvol was - doch 
wel op het valorizeren van de eigen 
groeifaktoren. Deze ontwikkeling 
moet worden gezien in de konkurren- 
tie van een groeiend aantal nieuwe in
dustrielanden. Doch ook ons eigen 
land scoort inzake imago als vesti
gingsplaats in de jaren tachtig en ne

gentig veel minder gunstig dan in de 
jaren zestig en het begin van de jaren 
zeventig. Toen had ons land nog een 
meer bedrijfsvriendelijk vestigingsi- 
mago.
Gesteld voor deze ontwikkeling bleef 
er slechts het alternatief van de endo
gene streekontwikkeling. Meerdere 
initiatieven wijzen in deze richting zo
als :
- optrekken van de scholingsgraad 
van werkgever en werknemer;
- stimuleren van ondernemersinitia- 
tief via bedrijvencentra;
- het aanmoedigen van technologie
transfer onder meerdere vormen, on
der meer via Technologisch Manage
ment Ondersteuning (TMO) en de 
oprichting van de Technologische In- 
novatiecel voor Vlaanderen, Gemeen
schappelijke Cel van de Vlaamse 
GOM's (TIV), het oprichten van een 
researchpark;
- het stimuleren van kwaliteitszorg;
- het stimuleren van produktontwik- 
keling;
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[ - het organizeren van een efficiënte 
toelevering;

| - het bevorderen van de export via spe
cifieke akties zoals het organizeren van 
groepsstanden en de Export Manage
ment Ondersteuning (EMO).
2. Parallel aan het eerste verschil is het 
kontakt met het eigen bedrijfsleven in 
de jaren tachtig veelvuldiger en inten-

| ser dan voorheen. Talrijk zijn de be- 
I drijfsondersteunende akties inzake :

- toelevering;
- milieu;
- export;
- technologietransfer;
- energie;
- bedrijfsekonomisch advies.
3. Management technieken hebben 

| hun intrede gedaan in het regionaal 
i ontwikkelingswerk. Een regio wordt

beschouwd als een grote onderneming 
met een eigen ontwikkelingsstrategie 
en specifieke hefbomen om deze stra
tegie gestalte te geven. Dit mag echter 
niet worden geïnterpreteerd als het 
ontbreken van een strategie in de vroe
gere WER-werking. Integendeel, stra
tegen stonden toen aan het roer; de 
term strategie werd in die tijd, tenzij in 
militaire kringen, minder of niet ge- 

j  bruikt. Zo werden in het kader van de 
j  groeipool teorie 'unités motrices' in 
| de Westvlaamse ekonomie inge

bouwd.
4. De ontwikkeling van een regio is 
ook niet langer uitsluitend voorbehou
den aan de industrie. Thans wordt er
kend dat ook andere sektoren de rol 
van een 'propulsive unit' kunnen over
nemen, zoals stuwende elementen in 
de dienstensektor, het toerisme, hoog
technologische researchinstellingen en 
zelfs groeiende deelbranches van de

primaire sektor. Op dit vlak heeft 
West-Vlaanderen troeven via zijn ha
vens en de toeristische sektor. In de 
toekomst moet dit aktieterrein worden 
verruimd tot de zakelijke dienstverle
ning en researchinstellingen, hoofd
kwartieren van internationale onder
nemingen en dergelijke.
5. Meerdere omgevingsfaktoren zijn 
grondig gewijzigd. Hierbij denken wij 
vooral aan de Europese eenwording 
waardoor de perifere ligging van de 
provincie plaats heeft gemaakt voor 
een centrale positie binnen de Ekono- 
mische Unie. Dit integratieproces 
heeft indirekt ertoe bijgedragen dat 
West-Vlaanderen thans tussen drie be
langrijke groeipunten van West-Euro- 
pa ligt, met name Calais, Rijsel en Zee- 
brugge. Het gevolg van dit alles is een 
groeiende betekenis van grensover
schrijdende aktiviteiten.
6. Een andere nieuwe omgevingsfak- 
tor is het milieubewustzijn van de be
volking. Dit heeft vele gevolgen voor 
het bedrijfsleven en indirekt ook op de 
werking van een ontwikkelingsorga- 
nisme zoals de GOM. Het schept 
nieuwe taken, enerzijds en bemoeilijkt 
het realizeren van projekten, ander
zijds. Toch moet worden gezegd dat er 
in de schoot van de WER-WES reeds 
in 1971 werd gestart met een afdeling 
milieuzorg. Aanvankelijk lag het ak
sent op de studie van water- en lucht
verontreiniging en afvalstoffenverwer
king.
Besluit

In een andere bijdrage van dit nummer 
wordt een overzicht gegeven van de 
ekonomische ontwikkeling van de

provincie West-Vlaanderen gedurende 
de jongste 40 jaar. West-Vlaanderen | 
heeft in deze bijna halve eeuw een so- j  
ciaal-ekonomische gedaanteverwisse
ling ondergaan. De WER-GOM- 
WES en de Interkommunales WIER, 
WIH, WITAB en Leiedal waren hier
bij de katalysatoren. Mogelijkheden 
werden aangetoond, opportuniteiten 
werden aangegrepen en op het terrein 
werd gezorgd voor een goede ont- 
vangststruktuur, een aangepast wo- 
ningbeleid en een urbanistisch beleid 
op lokaal en provinciaal vlak.

West-Vlaanderen is gewapend met 
een goede struktuur voor ekonomi
sche ontwikkeling. De kritische massa j  
is de provincie; een werkgebied, klei
ner dan een provincie laat geen effi
ciënt sociaal-ekonomisch ontwikke
lingswerk toe. De bekomen resultaten 
laten niet toe de aandacht te verslap
pen of de inspanningen te verminde
ren. We staan voor nieuwe uitdagin
gen. Het objektief inzake werkgele- ( 
genheid voor de komende jaren is be- ( 
langrijk. Onze industriële struktuur is j  
kwetsbaar. Om deze redenen moet j  
permanent worden gewerkt aan rekon- J 
versie en projekten die tot vernieuwing | 
leiden. Enkel op deze wijze kan een 
passend antwoord worden gevonden 
om het uiteindelijk doel van ontwik
kelingswerk te bereiken, namelijk vol
ledige werkgelegenheid en welvaart 
voor de Westvlamingen. Dit is het 
mooiste geschenk dat wij als dank 
kunnen aanbieden aan de pioniers en 
de grondleggers van het regionaal ont
wikkelingswerk in West-Vlaanderen.
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