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Geacht provincieraadslid, 

In goede orde ontvingen wij via de griffie van de Provincie West-Vlaanderen uw schriftelijke vraag 

naar de stand van zaken van het dossier River Terminal Roeselare - uitbating. 

Graag geven wij hierbij antwoorden op uw vragen. 

Gezien de wet op de overheidsopdrachten kunnen we niet dieper ingaan op uw vraag naar de precieze 

omstandigheden voor het afhaken van de kandidaat-uitbater uit de vorige procedure. Het gaat om 

omstandigheden buiten onze invloedssfeer. 

Voor de lopende, openbare procedure kunnen wij, omwille van vertrouwelijkheids- en commerciële 

redenen, evenmin ingaan op uw vraag hoeveel kandidaten er zijn die interesse tonen voor de uitbating 

van de River Terminal Roeselare. Voor dit dossier zijn evenwel inderdaad een aantal aanpassingen 

gedaan. Het gaat daarbij over modaliteiten waarvan gebleken is dat dit bij uitbating een struikelblok 

zou kunnen zijn. Zo zijn bijvoorbeeld lichtmasten en een hoogspanningscabine toegevoegd aan de 

basisinfrastructuur waarover de uitbater, tegen een vergoeding, zal beschikken. 

Op uw vraag naar de gevolgen van het uitstel voor de ingebruikname (timing/financieel) proberen we 

de impact te beperken door zelf het omgevingsvergunningsproces voor de uitbating te initiëren. De 

verwachte doorlooptijd van dit proces is om en bij de zes maand. Door dit parallel aan te vangen 

verwachten we minstens enkele maanden goed te maken. Financieel missen we gedurende een 

periode de inkomsten van de concessievergoeding. Omwille van commerciële redenen kan het exacte 

bedrag niet vermeld worden. We streven er naar om de River Terminal Roeselare zo snel als mogelijk 

in gebruik te nemen. 

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

Voor de provinciegriffier, De gedeputeerde voor Ekonomie, 

De dj 

Namens de deputatie, 

  Jean dq Bethune 
Ann Tavernier 
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