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Commissie voor 
Huisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Landinrichting 

Dinsdag 25 januari 1994 

 

VOORZITTER : de heer J. Tim-
mermans, waarnemend voorzitter 

— De interpellatie wordt gehouden 
om 14.15 uur. 

Interpellatie van de heer E. Van 
Vaerenbergh tot de heer T. Kelch-
termans, Vlaamse minister van 
Openbare Werken, Ruimtelijke Or-
dening en Binnenlandse Aangele-
genheden, over leegstaande en ver-
waarloosde bedrijfsruimten 

De voorzitter : Aan de orde is de 
interpellatie van de heer Van Vae-
renbergh tot de heer Kelchtermans, 
Vlaamse minister van Openbare 
Werken, Ruimtelijke Ordening en 
Binnenlandse Aangelegenheden, 
over leegstaande en verwaarloosde 
bedrijfsruimten. 

De heer Van Vaerenbergh heeft het 
woord. 

De   heer   E.   Van   Vaerenbergh : 
Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
minister, collega's, in een persmede-
deling van oktober 1993 kondigde u 
aan, mijnheer de minister, dat u de 
strijd tegen de industriële leegstand 
zou aanbinden. Dat is natuurlijk een 
zeer lovenswaardig initiatief waar ie-
dereen zich kan achter scharen. 

De reden van deze interpellatie is 
dan ook niet het feit dat wij er niet 
mee akkoord zouden gaan dat deze 
strijd moet worden gevoerd en dat 
er saneringen inzake verlaten be-
drijfsgebouwen op gang moeten 
worden gebracht, maar dat wij in de 

pers hebben gelezen hoe dat alles 
volgens u zou moeten gebeuren. 

Uw initiatief heeft betrekking op een 
inventarisatie. Op basis van de opge-
stelde inventarissen zult u dan be-
paalde maatregelen nemen om een 
belasting te heffen. 

In het tijdschrift van de Nationale 
Confederatie van het Bouwbedrijf 
lees ik dat de gemeenten die basisin-
ventaris zullen moeten opmaken en 
deze ook jaarlijks zullen moeten na-
kijken. Bepaalde gebouwen zullen 
worden geschrapt, andere zullen er 
worden aan toegevoegd. De ge-
meenten zullen deze inventaris jaar-
lijks moeten meedelen, maar de 
Vlaamse Gemeenschap zal de hef-
fingen op de verwaarloosde bedrijfs-
panden uitvoeren. Er kan worden 
overwogen om eventueel aan de ge-
meenten een bepaald percentage 
van deze Vlaamse heffing toe te ken-
nen. Bovendien zullen maatregelen 
worden genomen om bestaande be-
lastingreglementen op gemeentelijk 
vlak op te heffen. 

Ik herhaal dat dit een prachtig initia-
tief is dat moet worden uitgevoerd. 
U beschikt daarvoor over een admi-
nistratie. Waarom laat u al dit werk 
niet door uw administratie doen ? 
Waarom gaat u opnieuw bij de ge-
meenten aankloppen die eens te 
meer een bijkomende jaarlijkse op-
dracht krijgen ? De gemeenten wor-
den op dit ogenblik overstelpt door 
tal van nieuwe wetten waardoor hen 
nieuwe taken worden opgelegd. 

Ik kom aan mijn tweede punt. De 
burgers in die gemeenten genieten 
door die maatregel het grootste 
voordeel, al was het maar door het 
mooie uitzicht en door het feit dat 
bepaalde zaken worden gesaneerd 
en effectief voor andere doeleinden 
zullen worden aangewend. Ware het 
niet veel beter geweest, wanneer u 
een heffing wilt instellen en ze voor 
een gedeelte aan de gemeente wilt 
ristorneren, een heffing te innen 
daar waar er geen bestaat, en aan-
vullend te werk te gaan voor die ge-
meenten die geen maatregelen ne-
men om de industriële panden te sa-
neren ? Mijn vraag bevat dus twee 
elementen. 

Ten eerste, waarom worden de ge-
meenten opnieuw met bijkomende 
taken belast ? 

Ten tweede, waarom laat u de auto-
nomie van de gemeenten niet voluit 
spelen en verplicht u hen niet om 
zelf maatregelen te nemen en een 
belasting te heffen ? Wanneer ze dit 
niet doen, dan kunnen, in tweede 
orde, Vlaamse heffingen worden in-
gevoerd in de plaats van te zeggen 
dat u deze nadien zult ristorneren. 
De voorwaarden waarin dit moet ge-
beuren moeten bovendien nog wor-
den bepaald. 

De voorzitter : De heer De Mol 
heeft het woord. 

De heer J. De Mol : Mijnheer de 
voorzitter, mijnheer de minister, col-
lega's, ik wens de relatie te leggen 
tussen de oude en de nieuwe be- 
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drijfsterreinen. De discussie rond 
het Structuurplan Vlaanderen is ge-
start en wij horen allerlei cijfers ver-
noemen. Het maximumcijfer dat ik 
tot nu toe heb gehoord, het komt 
van het VEV, gaat over 10.000 ha 
nieuwe bedrijfsterreinen. In het ont-
werp van Structuurplan zou er spra-
ke zijn van 3.000 tot 6.000 ha, ande-
ren spreken dan over 2.000 ha. Er 
zijn dus tal van aanspraken op die 
nieuwe gronden. 

In die gedachtengang is het natuur-
lijk enorm belangrijk dat men weet 
wat men heeft aan verlaten bedrijfs-
terreinen en gebouwen. Ook daar-
over is er een eeuwige discussie. 
Sommigen zeggen dat het vrij veel 
is. Anderen zeggen dat er bijna niets 
of toch niets bruikbaar is. 

Vindt u het dan ook niet noodzake-
lijk om dringend een inventaris op 
te maken van verlaten bedrijfsterrei-
nen en gebouwen ? Deze inventaris 
mag echter geen louter kwantitatie-
ve opsomming bevatten, maar moet 
ook de kwalitatieve aspecten aandui-
den, zoals onder meer de ligging, de 
bijkomende interessante kenmerken 
van bepaalde terreinen en de milieu-
voorwaarden die in acht moeten 
worden genomen. Dit zijn mogelijk-
heden om daaraan tegemoet te ko-
men. 

Wanneer ik de aanspraken op de 
nieuwe bedrijfsterreinen zie, dan 
kan ik niet anders dan besluiten dat 
deze discussie vrij dringend is. Er 
kan dan een bijkomend alternatief 
worden aangeboden. De discussie 
gaat niet meer uitsluitend over het 
aantal hectaren, maar ook over de 
kwaliteit van het aangeboden ter-
rein. Ik stel vast dat de bedrijfsruim-
ten, in de immobiliënwereld, inzake 
rendement op de tweede plaats ko-
men. Hierdoor rijst natuurlijk de 
vraag of het voeren van een grond-
beleid inzake industrieterreinen niet 
aangewezen is. Dit beleid moet ver-
der gaan dan nu het geval is en moet 
dus meer zijn dan een loutere verka-
veling van gronden. 

De heer De Seranno zal straks wel-
licht over een aantal andere terrei-
nen spreken, maar op het vlak van 
de industrieterreinen is een grondbe-
leid meer dan wenselijk. De Ge-
meenschap mag de troeven die ter 
beschikking van het bedrijfsleven 
worden gesteld, niet zo maar wegge-
ven. Zij moet op zijn minst enige 
controle op die troeven uitoefenen 
zodanig dat, wanneer ze niet worden 
omgezet, zij ze op zijn minst kan re-
cupereren. 

Mijnheer de minister, is het mogelijk 
om op korte termijn een dergelijke 
inventaris op te maken ? Zal dit 
eventueel in het ontwerp van Struc-
tuurplan begrepen zijn ? Ik vraag u 
ook dat deze inventaris twee luiken 
zou bevatten, met name een kwanti-
tatief en een kwalitatief luik. 

De voorzitter : De minister heeft het 
woord. 

Minister T. Kelchtermans : Mijnheer 
de voorzitter, collega's, het 
voorontwerp van decreet, waarvan 
sprake in de interpellatie van de heer 
Van Vaerenbergh, werd inderdaad 
aan de Vlaamse regering voorge-
legd. De Executieve heeft princi-
pieel ingestemd met de idee en met 
de voorstellen die ter zake werden 
geformuleerd. Dit voorontwerp 
werd voor advies voorgelegd aan de 
SERV en aan de Raad van State. 
Het is de bedoeling om daarna de 
definitieve discussie te voeren zodat 
de Vlaamse Raad een beslissing kan 
nemen. 

Het is juist dat er wordt voorgesteld 
om een inventaris op te maken waar-
voor wij de medewerking van de ge-
meenten vragen. Ik zie niet goed in 
hoe het Vlaamse Gewest zich goed 
kan organiseren om in iedere ge-
meente, in de kortst mogelijke tijd, 
een correcte weergave van de leeg-
stand inzake industriële gebouwen 
en terreinen te hebben. Daarom vra-
gen wij om medewerking. 

Bovendien stellen wij vast dat een 
aantal gemeenten zelf een initiatief 
hebben genomen en die ontwikke- 

ling enigszins willen sturen via een 
eigen ruimtelijk ordeningsbeleid en 
via een aantal reglementen waar-
door een sanctie op de leegstand 
wordt ingevoerd. 

De mogelijkheid bestaat trouwens 
om dit met de hulp van de GOM te 
doen. Dit staat ook in het vooront-
werp van decreet. 

Het is de bedoeling — en mij lijkt 
dat ook logisch — om de gemeenten 
voor die medewerking te vergoeden. 

Het is de bedoeling, eenmaal de 
leegstand in heel Vlaanderen op uni-
forme wijze en op basis van het de-
creet is geïnventariseerd, sancties te 
treffen op de leegstand en daarmee 
een fonds aan te leggen. Hierdoor 
vergaart het Vlaamse Gewest mid-
delen die kunnen worden gebruikt 
om de situatie te verhelpen. In het 
decreet wordt trouwens bepaald — 
vandaar dat aan de gemeenten werd 
verzocht mee te werken — dat de 
gemeenten opcentiemen kunnen 
heffen op de sancties met betrekking 
tot de leegstand. Voor de gemeenten 
gaat het hier dus niet om een neutra-
le operatie aangezien zij, indien zij 
zulks wensen en na uitdrukkelijke 
beslissing, mede genieten van de 
voordelen. Dit is ook ter vervanging 
van allerhande en vaak zeer creatie-
ve eigen belastingreglementen die in 
de meeste Vlaamse gemeenten tegen 
de leegstand worden uitgevaardigd. 
Momenteel is er immers geen unifor-
miteit qua criteria, bedragen, con-
trole, enzovoort. 

Wij stellen een uniform systeem 
voor over heel Vlaanderen, en met 
de medewerking van de gemeenten. 
Voor de inningskosten wordt een 
vergoeding bepaald en de mogelijk-
heid wordt geschapen de inkomsten-
derving — ingevolge het decreet — 
te compenseren via opcentiemen. 

Wij opteren voor een uniform sys-
teem omdat op het terrein de meest 
uiteenlopende en niet altijd even 
functionele werkwijzen bestaan. 

Het Vlaamse Gewest zal deze mid- 
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delen kunnen gebruiken ter financie-
ring van de herbestemming, alsook 
van de inspanningen die nodig zijn 
om hiertoe te komen. Het gaat als 
het ware om een rollend fonds, 
waarmee investerings-, aanpas-
sings-, saneringswerken en dergelij-
ke worden betaald die de gemeenten 
mede in staat moeten stellen een 
herbestemming te bewerkstelligen. 
Zeker wanneer het gaat om inbrei-
ding komt dergelijke herbestemming 
vaak neer op huisvesting. In dat ver-
band denk ik bijvoorbeeld aan oude 
en verlaten bedrijfsgebouwen die tot 
woningen worden omgebouwd, of 
aan KMO-dienstverlening. Daar-
voor moet men echter over de nodi-
ge middelen beschikken. Vandaar 
ons project. 

Op die manier geven wij de gemeen-
ten een belangrijke stimulans en bo-
vendien trachten wij een uniform ge-
stuurd Vlaams beleid ter zake tot 
stand te brengen. Uiteraard zal de 
gemeentelijke autonomie worden 
gerespecteerd, zeker wat de eigen 
inbreng betreft en zullen de gemeen-
ten een beroep kunnen doen op het 
vernieuwingsfonds voor een aantal 
noodzakelijke investeringen. 

Tot nu toe werd in de begroting tel-
kens een bedrag expliciet voor het 
saneren van verlaten bedrijfsterrei-
nen ingeschreven. Dit project zal ons 
echter in staat stellen het fonds op 
termijn aan te wenden voor de nodi-
ge investeringen. 

Trouwens, wanneer de eigenaar van 
een pand dat op de inventaris is ver-
meld, zelf een initiatief neemt tot 
herbestemming, conform het ge-
westplan of met instemming van de 
gemeente, dan stopt de heffing on-
middellijk na het starten van de pro-
cedure. 

De redenering ter zake heeft de 
doelstelling als basis en indien men 
niet meewerkt om het beoogde doel 
te bereiken, dan wordt in een sanctie 
voorzien. Dankzij deze opbrengst 
kunnen zelf initiatieven worden ge- 

nomen om de doelstellingen van het 
Vlaamse Gewest, te. bereiken. Vol-
gens mij veroorzaakt deze redene-
ring geen problemen. Het is best 
mogelijk in de inventaris zowel een 
kwalitatief als een kwantitatief luik 
aan te brengen. Inderdaad, herbe-
stemming roept ongetwijfeld vragen 
van kwalitatieve aard op. 

Indien er belangrijke werken moe-
ten worden uitgevoerd op nieuwe in-
dustrieterreinen of terreinen die vrij-
komen en waarvoor geen initiatie-
ven zijn genomen, dan zal de over-
heid zelf een en ander ondernemen, 
maar dan wordt zij — ingevolge het 
openbaar initiatief — eigenaar van 
het terrein. Hiervoor moeten wel de 
middelen worden gebruikt die tot 
stand komen op de wijze die ik daar-
net heb uiteengezet. 

Dit was een synthese van de inhoud 
van het voorontwerp van het decreet 
op de verlaten bedrijfsruimten. Dit 
voorontwerp sluit perfect aan bij de 
doelstellingen van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen tot betere 
benuttiging van de beschikbare ter-
reinen. 

Inzake de sanering zal uiteraard 
overleg worden gepleegd met mijn 
collega bevoegd voor Leefmilieu, 
die daarvoor eigen middelen kan in-
zetten. 

De voorzitter : De heer Van Vae-
renbergh heeft het woord. 

De   heer   E.   Van   Vaerenbergh : 
Mijnheer de minister, wij zullen ui-
teraard moeten wachten op de ver-
dere discussies ter zake en op de ad-
viezen die u nog zult ontvangen, 
vooraleer het eindresultaat te ken-
nen. Wij zullen zien wat de discus-
sies nadien zullen teweegbrengen. 

U sprak over een rollend vernieu-
wingsfonds. Welnu, indien het eraan 
toe gaat zoals met Vlabinvest, dan 
zullen wij zeker nog enkele jaren ge-
duld moeten oefenen. 

Minister T. Kelchtermans : Het zal 
wellicht twee tot drie jaar duren 
vooraleer dit systeem zijn kruissnel-
heid bereikt. 

Een dergelijk systeem is steeds 
slechts optimaal operationeel voor 
de volgende generatie politici. 

De   heer   E.   Van   Vaerenbergh : 
Mijnheer de minister, wat mij ten 
slotte vooral intereseert is te weten 
of de regels aangaande de verdeling 
van het rollend vernieuwingsfonds 
eveneens decretaal zullen worden 
vastgelegd. Degenen die meewerken 
aan het project en aan de heffingen 
willen uiteraard ook graag genieten 
van rechten die niet afhankelijk zijn 
van de hoed van de minister als het 
ware. Volgens mij moeten bepaalde 
prioriteiten worden vastgelegd. 

Wordt hierin voorzien of gaat het 
enkel om een fonds dat zal worden 
vastgelegd, maar waarvoor de minis-
ter, jaar na jaar, de verdelingsregels 
zal bepalen ? 

De voorzitter : De minister heeft het 
woord. 

Minister T. Kelchtermans : Het de-
creet bepaalt dat alles binnen de 
budgettaire mogelijkheden moet ge-
beuren. 

Indien blijkt dat de heffingen uitge-
voerd conform de inventaris van het 
Vlaams grondgebied, niet van aard 
zijn alle vragen te beantwoorden, 
bestaan er twee mogelijkheden : of-
wel worden de uitvoeringen beperkt 
tot wat budgettair toelaatbaar is, of-
wel wordt het fonds aangevuld met 
algemene middelen. 

De heer Van Vaerenbergh gaat er 
terecht van uit dat prioriteiten moe-
ten worden vastgelegd wat de toewij-
zing betreft. Dit zal alleszins nog 
worden besproken bij de behande-
ling van het decreet. 

De voorzitter : Wenst nog iemand 
het woord ? (Neen) 

— Het incident wordt gesloten om 
14.30 uur. 
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Interpellatie van de heer R. Van 
Hooland tot de heer T. Kelchter-
mans, Vlaamse minister van Open-
bare Werken, Ruimtelijke Ordening 
en Binnenlandse Aangelegenheden, 
betreffende het Structuurplan 
Vlaanderen 

De voorzitter : Aan de orde is de 
interpellatie van de heer Van Hoo-
land tot de heer Kelchtermans, 
Vlaamse minister van Openbare 
Werken, Ruimtelijke Ordening en 
Binnenlandse Aangelegenheden, 
betreffende het Structuurplan 
Vlaanderen. 

De heer Van Hooland heeft het 
woord. 

De heer R. Van Hooland : Mijnheer 
de voorzitter, mijnheer de minister, 
collega's, deze interpellatie vat ik op 
als een welwillend kritisch gesprek 
met de bevoegde minister en eventu-
eel de aanwezige leden. 

Ik zal voorbijgaan aan de algemene 
problemen verbonden aan dit onder-
werp en ingaan op het gefundeerd, 
legitiem en gecontroleerd gebruik 
van de schaarse en reeds overbelaste 
ruimte in Vlaanderen. 

Misschien hebben sommigen onder 
ons reeds Los Angeles bezocht, een 
stad waarnaar vaak wordt verwezen. 
De vraag rijst echter of wij deze stad 
als voorbeeld moeten nemen. 

Inzake de structurele problematiek 
van het Structuurplan Vlaanderen 
zullen een goede basis en een goed 
overleg mede de kwaliteit van dit 
plan bepalen. Het opstellen van een 
dergelijk plan is namelijk een gigan-
tische en complexe opdracht. Het 
gegeven situeert zich op verscheide-
ne bestuursniveaus. 

Niet zozeer de toepassing, maar de 
kwaliteit van dit plan waaraan nu bij-
na twintig jaar wordt gewerkt, is be-
langrijk. Het werk dat tijdens de 
voorbije twintig jaar werd verricht, 
is in sommige opzichten positief. Het 
is de noodzakelijke voorbereiding 
voor het definitieve plan. Het breed 
maatschappelijk debat ter zake zal 
niet plaatsvinden vóór oktober 1994. 

Mijnheer de voorzitter, sta mij toe 
enkele specifieke vragen te stellen. 

Ten eerste, de minister heeft er her-
haaldelijk op aangedrongen dat de 
de gemeenten aan het overleg zou-
den deelnemen. Dit is niet eenvou-
dig. Enkele jaren geleden heeft men 
de gemeenten gevraagd ter zake snel 
hun wensen mee te delen. De res-
pons in Vlaanderen was goed, maar 
het is mij niet bekend of men met 
hun wensen rekening heeft gehou-
den. 

Mijnheer de minister, wie heeft de 
procedure tot samenwerking van de 
betrokken bestuursniveaus, name-
lijk de gemeenten, de provincies en 
het Vlaamse gewest vastgelegd ? 
Wie heeft bepaald welke rol de ge-
meenten en hun vertegenwoordiging 
in het overleg zouden spelen ? Som-
mige provincies worden bij het over-
leg betrokken, anderen dan weer 
niet. Het gewestplan zou hierbij het 
uitgangspunt zijn. Wanneer er bij-
voorbeeld twintig gemeenten bij het 
gewestplan zijn betrokken en er 
maar twee gemeenten worden uitge-
nodigd, dan zullen dit in de meeste 
gevallen de twee grootste gemeenten 
zijn. Een dergelijke werkwijze is niet 
verdedigbaar. Deze twee gemeenten 
kunnen de andere gemeenten niet 
legitiem en functioneel verantwoord 
vertegenwoordigen, rekening hou-
dend met de voorgeschiedenis, het 
belang van deze materie voor iedere 
gemeente afzonderlijk en de kennis 
van het grondgebied. 

Ten tweede, zou het niet goed zijn 
aan alle gemeenten, per gewestplan, 
te vragen om meer informatie te ge-
ven over hun actuele beleid en hun 
strategie tot bestemming van hun 
ruimte ? De meeste gemeenten zul-
len hierop graag en snel antwoor-
den. 

Ten derde, het opstellen van een 
Structuurplan en een Groene 
Hoofdstructuur, is een gigantische 
opdracht. Over welke beleidsmede-
werkers beschikken het Vlaamse ge-
west, de Vlaamse regering en de 
Vlaamse administratie om deze taak 

zowel intern als extern tot een goed 
einde te brengen ? Wie heeft er op 
dit vlak beslissingsbevoegdheid ? 
Sommige deputaties eigenen zich na-
melijk deze bevoegdheid toe. 

Ten vijfde, hoeveel bedragen de kos-
ten voor het ontwikkelen van het 
Structuurplan Vlaanderen en hoe-
veel middelen zullen er nog nodig 
zijn om tot een maatschappelijk aan-
vaardbaar en vooral wetenschappe-
lijk gefundeerd eindresultaat te ko-
men ? 

De voorzitter : De heer Devolder 
heeft het woord. 

De heer J. Devolder : Mijnheer de 
voorzitter, aansluitend bij de inter-
pellatie van de heer Van Hooland, 
wil ik de minister erop wijzen dat er 
in sommige provincies, bijvoorbeeld 
in WestVlaanderen, ook structuur-
plannen worden opgesteld. Ik denk 
hierbij onder meer aan het structuur-
plan voor de kust. Ook voor deze 
structuurplannen zijn er financiële 
inspanningen gebeurd. Zullen deze 
initiatieven worden geïntegreerd in 
het Structuurplan Vlaanderen ? In 
hoeverre kan een adviserende admi-
nistratie reeds verwijzen naar een 
structuurplan van de kust om bij-
voorbeeld vergunningen of uitbrei-
dingen voor kampeerzones toe te 
staan of te weigeren ? 

Er zijn dus verschillende plannen die 
elkaar doorkruisen. Bovendien eige-
nen sommige administraties zich 
reeds een wettelijke basis toe om be-
paalde weigeringen of ernstige ad-
viezen uit te spreken. 

De voorzitter : De heer De Mol 
heeft het woord. 

De heer J. De Mol : Mijnheer de 
voorzitter, tijdens de bespreking van 
de begroting kregen wij een korte 
toelichting bij het structuurplan. De 
besprekingen in de commissie waren 
altijd zeer beperkt. Ook de toelich-
ting bij de oriëntatienota op 13 ja-
nuari 1993 was zeer beknopt. Het is 
niet steeds duidelijk hoe in het struc-
tuurplan de bestemmingen worden 
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bepaald en aangeduid met de plano-
logische kernbeslissing. Dit is zeer 
belangrijk met het oog op provincia-
le- en gemeentelijke structuurplan-
nen in de toekomst. 

Wanneer een van de ontwerpers 
meedeelt dat de confrontatie van de 
sectoren niet alleen in Vlaanderen 
maar in feite op elk niveau zal plaats 
hebben, dan slaat de schrik mij om 
het hart. 

Wanneer men over de confrontatie 
van de sectoren spreekt, dan geeft 
men bijna aan dat de sterke sectoren 
de buit binnenhalen. Het zou dus 
kunnen dat dit nu op drie niveaus 
gebeurt. Dat verontrust mij en het 
zou dus goed zijn dat in de commis-
sie het Structuurplan Vlaanderen 
wordt besproken. De toelichting die 
we daarover hebben gekregen was 
volgens mij toch al te beperkt. Nie-
mand weet eigenlijk wat er in die 
planologische beslissingen zal en 
mag zitten, wat de draagwijdte ervan 
is en wat de details ervan zijn. 

Ik zal u een voorbeeld geven. Ik 
hoor zeggen dat men voor het agra-
risch gebied, het buitengebied als 
het ware, een 7-tal planningszones 
gaat aangeven met de verschillende 
mogelijkheden. Het is natuurlijk 
veel belangrijker de invulruimte van 
een gemeente in dergelijke zones te 
kennen. Sommige gemeenten weten 
wat de invulruimte zal zijn. Zullen 
zij die dan voor die buitengebieden 
zelf mogen interpreteren, zoals dit 
voorheen voor de opvulregel uit het 
minidecreet, het geval was ? Als het 
dat is, dan denk ik dat de agrarische 
gebieden, althans de buitengebie-
den, vaak het kind van de rekening 
zullen worden. 

Het is zeer belangrijk te weten welke 
de invulfuncties zijn en in welke ma-
te zij een invloed op het Structuur-
plan Vlaanderen zullen hebben. Het 
is duidelijk dat het Gewestplan pas 
wegvalt vanaf het ogenblik dat men 
op provinciaal en gemeentelijk vlak 
een specifiek bestemmingsplan 
heeft. 

Het tweede punt heeft betrekking op 
het inspraakmodel. Wij hebben, 
heel even, in augustus inspraak ge-
kregen. Voor mij was dat weliswaar 
geen inspraak, maar ik kan mij daar-
in vergissen. 

Het derde punt betreft het probleem 
van de planningdienst. Deze plan-
ning wordt thans door externen op-
gesteld. Indien deze planning mor-
gen ophoudt, dan staan we even ver 
als twintig jaar geleden. Ik herhaal 
dus de vraag die de heer Van Eetvelt 
reeds heeft gesteld met name wat u 
met die planningdienst gaat doen, 
hoe de opvolging zal gebeuren en 
hoe u de planbewaking ziet. 

De voorzitter : De heer Van Eetvelt 
heeft het woord. 

De heer J. Van Eetvelt: Mijnheer 
de voorzitter, mijnheer de minister, 
collega's, in aansluiting op de inter-
pellatie van collega Van Hooland 
wens ik even uw aandacht te vragen 
voor de periode die wij nu aan het 
opvullen zijn in het kader van het 
tot stand komen van het Structuur-
plan Vlaanderen. 

De Vlaamse Executieve werkt aan 
het Structuurplan Vlaanderen en 
denkt op het einde van het jaar met 
een ontwerp naar voren te komen. 

Intussen zijn er heel wat gemeente-
besturen die beleidsmatig trachten 
een goede ingesteldheid te hebben 
en een beleidsplanning wensen te 
voeren, alvorens tot definitieve be-
slissingen te komen. 

De vraag is op welke basis die ge-
meenten moeten werken. Niemand 
weet wat de inhoud van het Struc-
tuurplan Vlaanderen zal zijn. Is het 
niet mogelijk, als men toch van de 
provinciebesturen een soort van 
draaischijf tussen de gemeenten en 
de Vlaamse Executieve zou maken, 
om die provincies nu reeds te gelas-
ten met een informatieronde voor de 
gemeenten om als het ware de limie-
ten en de mogelijkheden waarbinnen 
de gemeenten zich kunnen bewegen, 
aan te tonen ? 

Ik zou het jammer vinden dat de ste-
den en gemeenten in Vlaanderen tot 
een algemene stilstand moeten ko-
men in een beleid dat zo belangrijk 
en zo fundamenteel is, en op die ma-
nier eigenlijk kostbare tijd zouden 
verspelen voor de invulling van hun 
eigen beleidsvisie. 

Mijnheer de minister, het is niet ge-
makkelijk om dit op een ernstige en 
objectieve manier te doen. Immers, 
men weet niet welke de grote kracht-
lijnen van dit Structuurplan Vlaan-
deren zullen zijn. Kan er op dit 
ogenblik niet worden gedacht aan 
een soort van voorlopige krachtlij-
nen zodat de gemeenten toch iets 
zouden hebben waarop ze zich kun-
nen steunen ? 

Ten tweede, in het kader van de re-
cente discussie in verband met de 
Groene Hoofdstructuur vind ik het 
een goede oplossing dat de Vlaamse 
Executieve een initiatief heeft geno-
men om de discussie rond de diverse 
sectoren in het Structuurplan Vlaan-
deren te laten plaatsvinden. Ik ver-
kies die methode. 

Ik kan de argumentatie van de heer 
De Mol volgen wanneer hij zegt dat 
de sterke sectoren, in een confronta-
tie met de zwakkere sectoren, het 
altijd gemakkelijker zullen hebben. 
Ik meen dat we die confrontatie 
moeten durven aangaan, want an-
ders geraken we er niet uit. Telkens 
een bepaalde sector zijn eigen visie 
zal ontwikkelen, of het nu de land-
bouw- of de groene sector is, zullen 
we er niet aan ontsnappen om ach-
teraf toch de confrontatie aan te 
gaan. 

Ik juich dus toe dat u, en de Execu-
tieve, hebben beslist dat de discussie 
in de sectoren in het globaal kader 
van het Structuurplan Vlaanderen 
zal plaatsvinden. Ik vind het enkel 
jammer dat men dat pas nadien heeft 
besloten en dat men dat enkele 
maanden geleden niet wist. Men zou 
heel wat minder tijd hebben verloren 
en het zou voor Vlaanderen, in het 
kader van de beleidsplannen, een 
goede zaak geweest zijn. 
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De voorzitter : De minister heeft het 
woord. 

Minister T. Kelchtermans : Mijnheer 
de voorzitter, in antwoord op de 
vragen van collega Van Hooland 
kan ik zeggen dat het samenwer-
kingsakkoord, dat met betrekking 
tot het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen werd uitgewerkt, en dat 
we in de beleidsnota "Vlaanderen in 
Vorm" hadden aangekondigd, aan 
de Vlaamse regering in een oriënta-
tienota werd voorgesteld. Daarin 
staat op welke wijze wij de zaken 
zien en welke de doelstellingen zijn. 
Deze nota werd door de Vlaamse 
regering onderschreven. 

U vraagt welke de rol van de ge-
meenten kan zijn. Mijn voorgangers 
hebben vroeger reeds aan de ge-
meenten gevraagd om mee te 
werken en hun wensen inzake ruim-
telijke ordening mee te delen. Dat 
heeft heel wat verwachtingen ge-
creëerd. 

Ik denk dat de wijze van vraagstel-
ling nadien voor frustraties moet 
hebben gezorgd want er werd nau-
welijks enige opvolging aan gegeven. 
De vragen hadden vooral betrekking 
op de bestemmingsgebieden en de 
wensen inzake gebieden in min of in 
meer op het gemeentelijk territo-
rium. 

Er waren geen vragen inzake een vi-
sie op ruimtelijke ordening die de 
gemeenten meenden te kunnen 
voorstellen. Dit wordt nu in het 
ruimtelijk structuurplan uitdrukke-
lijk gevraagd. 

De oefening richtte zich toen op de 
tweede stap, de uitvoeringsplannen, 
de bestemmingsplannen, waaraan al 
dan niet wijzigingen zouden worden 
aangebracht. 

Wij gaan nu toch enigszins anders te 
werk. Het is de ambitie van het 
Vlaamse Gewest om, in de toekom-
stige ruimtelijke ordening, vier grote 
gebieden wetenschappelijk te onder-
bouwen, met name de tewerkstel-
lingsgebieden, de open ruimten, de 

huisvestingsgebieden en de infra-
structuur. Daarover moet het 
Vlaamse Gewest een duidelijk we-
tenschappelijk onderbouwde visie 
geven. 

Ook de provincie moet, met respect 
voor de opties van het Vlaamse Ge-
west, die oefening maken. Daarin 
zullen vooral de nodige of gewenste 
ontwikkelingen in de provincie naar 
voren komen. 

Binnen het territorium van de ge-
meente rijst eveneens de vraag wat 
er nog overblijft aan speelruimte. In 
de meeste gevallen is dat negentig 
percent. Deze ruimte komt mis-
schien niet in aanmerking voor de 
provinciale of gewestelijke opties. 
De gemeente zal zich uitdrukkelijk 
vragen stellen over de gewenste toe-
komstige ruimtelijke ontwikkeling 
en over de consequenties van het 
ruimtegebruik. Ter zake bestaat een 
duidelijke hiërarchie. 

Elk ruimtelijk structuurplan heeft 
bestemmingsplannen in een tweede 
luik. Het Vlaamse Gewest zal haar 
opties aldus moeten vertalen in be-
stemmingsplannen waarvoor de 
rechtsgrond wordt gegeven. Die 
rechtsgrond zit gedeeltelijk in het 
ruimtelijk structuurplan — dat is een 
noodzakelijke voorwaarde — en be-
paalt dat in bestemmingsplannen 
slechts opties kunnen worden inge-
schreven indien zij goed worden on-
derbouwd in het structuurplan. De 
werkelijke rechtsgrond naar het ge-
bruik zit dus in het uitvoeringsplan. 
De gewestelijke, provinciale en ge-
meentelijke uitvoeringsplannen zijn 
eveneens onderworpen aan een be-
paalde hiërarchie en er bestaat een 
duidelijk onderscheid wat het plan-
niveau betreft. 

De gemeenten spelen een grote rol 
op het vlak van de toekomstige ont-
wikkeling van de ruimtelijke orde-
ning, weliswaar niet telkens in func-
tie van één vraag, maar wel uitgaand 
van een globale benadering van hun 
territorium. Zij moeten immers de 
evolutie inzake huisvesting, mobili-
teit, tewerkstelling, open ruimten, 

natuurgebieden en dergelijke, in-
schatten. 

Om de gemeenten hierbij te betrek-
ken wordt hen een draaiboek ter be-
schikking gesteld om te weten hoe 
zij hun eigen gemeentelijk structuur-
plan moeten opstellen. De regels 
worden erin uiteengezet. Er mag ui-
teraard niet worden overdreven. Het 
komt erop aan dat de gemeenten ko-
men tot een goede opstelling van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaande-
ren. De elementen zullen telkens 
worden getoetst aan de provinciale 
en gewestelijke uitgangspunten. In 
die zin is de vraag van de heer Van 
Eetvelt pertinent. Wij moeten inder-
daad zo vlug mogelijk de krachtlij-
nen van de provinciale en gewestelij-
ke structuurplannen verduidelijken, 
anders kunnen de gemeenten onmo-
gelijk zinvolle projecten invullen. Zo 
zou een gemeente opties nemen die 
nadien eventueel worden tegenge-
sproken. 

Het draaiboek zal hieromtrent uitleg 
verschaffen. Het ontwerp van het 
Structuurplan Vlaanderen zal in het 
najaar worden ingediend. Dit tijds-
schema werd bewust gekozen omdat 
het decreet op de ruimtelijke orde-
ning morgen of ten laatste volgende 
week zal worden behandeld. In dit 
decreet zullen de nieuwe spelregels 
van de ruimtelijke ordening worden 
vastgelegd. Bovendien zal het de ba-
sis vormen voor het Structuurplan 
Vlaanderen als werkinstrument. In 
dat decreet zal tevens het beleid in-
zake vergunningen worden bepaald. 

Nadien zal het decreet worden voor-
gelegd aan de Raad van State en aan 
de SERV. Dat betekent dat de 
Vlaamse Raad ten vroegste vóór het 
reces of onmiddellijk nadien een be-
slissing zal kunnen nemen. 

Zodra het decreet wordt goedge-
keurd kan het overige operationeel 
worden gemaakt. Het structuurplan, 
alsook de te volgen procedure heb-
ben een decretale basis nodig. 

Het ontwerp zal vermoedelijk in de 
maand oktober aan de Vlaamse re- 
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gering worden voorgelegd. Op die 
manier zal via de procedure op het 
vlak van ruimtelijke ordening, die in 
het decreet is bepaald, eveneens het 
openbaar onderzoek naar het Ruim-
telijk Structuurplan Vlaanderen — 
alsook voor de provincies en de ge-
meenten — decretaal worden vast-
gelegd. Het heeft bijgevolg geen zin 
het openbaar onderzoek te starten 
vooraleer de verschillende stappen 
daarvoor decretaal worden geregeld. 

Ik herhaal dat de gemeenten een be-
palende rol toebedeeld krijgen. In-
middels kunnen zij op het goede 
spoor worden geplaatst. Dat was 
overigens de bedoeling van de 
Vlaamse regering toen zij, via de bij-
zondere plannen van aanleg, bepaal-
de voorwaarden stelde tot wijziging 
van de gewestplannen. Hiermee 
werd gedeeltelijk tegemoet gekomen 
aan de problemen ingevolge de li-
neaire afschaffing van wat in de drie 
nooddecreten was bepaald. Uitgaan-
de van de globaliteit van hun territo-
rium en rekening houdend met de 
filosofie van het ruimtelijk structuur-
plan konden de gemeenten alzo ver-
antwoorde wijzigingen voorstellen. 

Er werd ook gevraagd wie met de 
opdrachten zal worden belast. Van 
bij de aanvang werd bewust gekozen 
voor externe personen, namelijk de 
professoren Aelbrechts en Ver-
meersch. Zoals geformuleerd in de 
oriëntatienota beschikken zij over de 
vrijheid om hun werk zelf te organi-
seren en om derden in te schakelen 
voor hun organisatie. Zij moeten 
zich wel houden aan de bepalingen 
van de oriëntatienota aangaande de 
bestuursgroep, de plangroep, het in-
tern en extern overleg met de secto-
ren en de openbaarheid van het on-
derzoek. Gezien de onderbezetting 
van de administratie van ruimtelijke 
ordening werden enkele contractue-
len aangeworven om hen bij te 
staan. 

In dat verband is er wel een pro-
bleem in die zin dat wij, eenmaal de 
opdracht is uitgevoerd, de bezetting 

van de dienst Planning uitdrukkelijk 
moeten verzekeren en de dienst 
structuurplanning — die permanent 
zal werken — moeten ondersteunen. 

Ik kom nu tot de financiële middelen 
die hiermee gepaard gaan. In 1992 
werden volgende bedragen gespen-
deerd : 2.000.061 frank voor de 
voorbereiding, 52.000.580 frank 
voor de eerste fase — een gedeelte 
van het voorontwerp — en 1.431.437 
frank voor de handleiding en het 
draaiboek met betrekking tot het ge-
meentelijk structuurplan, versprei-
ding en begeleiding inbegrepen. Mo-
menteel is het drukwerk aan de gang 
en onmiddellijk nadien zullen deze 
werken worden verspreid. 

Voor 1993 werden volgende uitga-
ven geprogrammeerd door de op-
drachthouders — en dus niet door 
het kabinet noch door de bevoegde 
minister — rekening houdend met 
de doelstellingen geformuleerd in de 
oriëntatienota : 34.000.356 frank 
voor de tweede fase van het Struc-
tuurplan Vlaanderen, 6.000.700 
frank voor de mediacampagne, 
1.00872 frank voor de brochure van 
het tot stand brengen van het ge-
meentelijk structuurplan die mo-
menteel wordt gedrukt en onmiddel-
lijk nadien zal worden verspreid, 
18.000.128 frank voor de derde fase 
van het structuurplan, 1.000.727 
frank voor de ruimtelijke databank 
en ten slotte 490.000 frank voor de 
drukkosten van de brochure van het 
gemeentelijk structuurplan. In totaal 
kostte het ontwerp tot nu toe onge-
veer 119.000.000 frank, waarvan 
3.000.700 frank voor het gemeente-
lijk structuurplan. 

Er moet nog worden voorzien in de 
opbouw van het maatschappelijk 
draagvlak, in het openbaar onder-
zoek en dergelijke. Het beschikbaar 
budget voor 1994 — kosten van het 
openbaar onderzoek inbegrepen — 
bedraagt 30.000.000 frank. 

Vermoedelijk zal het Structuurplan 
Vlaanderen eind 1994 zijn voltooid. 
Politiek gezien verschillen de menin-
gen inzake de timing, maar ik ben 

van oordeel dat het niet verstandig 
zou zijn een openbaar onderzoek 
rond het Structuurplan Vlaanderen 
in te stellen precies op het ogenblik 
dat de gemeenteraadsverkiezingen 
worden voorbereid. Bij het departe-
ment Ruimtelijke Ordening is men 
trouwens bijzonder gevoelig voor 
overdreven verzoeken en het trach-
ten te voldoen aan allerhande wen-
sen. 

Het komt er dus op aan een sereen 
moment uit te kiezen voor het open-
baar onderzoek van het Structuur-
plan Vlaanderen. 

Op de vraag van de heer Devolder 
over de integratie van de reeds be-
staande structuurplannen, kan ik 
een positief antwoord geven. West-
Vlaanderen maakt hiervan dankbaar 
gebruik en is met de opstelling van 
een provinciaal structuurplan dan 
ook het verst gevorderd. 

De vijf provincies werden voldoende 
geïnformeerd en zij hebben de doel-
stellingen onderschreven. In de 
structuurplanning, het vergunnin-
genbeleid en het planningbeleid zul-
len de provincies dan ook een meer 
belangrijke rol spelen. Rechtsgrond 
kan echter niet worden verleend op 
basis van indicatieve kaarten, maar 
alleen op basis van normatieve kaar-
ten, in dit geval dus de uitvoerings-
plannen. 

De heer De Mol wijst erop dat een 
confrontatie tussen de verschillende 
sectoren hem vrees inboezemt. Dit 
is het logische gevolg wanneer de 
werkzaamheden op een dergelijke 
manier worden georganiseerd. De 
kwaliteit van de arbitrage zal het cri-
terium voor een goed Structuurplan 
Vlaanderen vastleggen. Scheidsrech-
ters nemen het niet altijd op voor de 
sterkste ploeg, vaak doen zij precies 
het omgekeerde. 

De inspraak is gewaarborgd. Tot nu 
toe bestond er een bijkomende in-
formele inspraak. De formele in-
spraak zal in het decreet worden op-
genomen. Hierover kan er in deze 
commissie nog worden gediscus-
sieerd. 
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Aan de heer Van Eetvelt heb ik in-
direct gezegd dat ik het ermee eens 
ben dat wij aan de gemeenten duide-
lijke instructies moeten geven. Wij 
moeten nu de krijtlijnen vastleggen 
opdat zij hun taak zouden kunnen 
uitvoeren. Ook al is dit moeilijk, het 
is goed dat de sectoren hierover ge-
lijktijdig discussiëren. Dit mag ech-
ter niet de indruk wekken dat som-
mige sectoren inzake ruimtelijke or-
dening een eigen leven zouden lei-
den. De opdracht van de Vlaamse 
regering is het sectoriële overleg te 
integreren in het Structuurplan 
Vlaanderen. Dit zal tot gevolg heb-
ben dat iedereen water bij de wijn 
zal moeten doen, de arbitrage zal 
bepalen hoeveel. 

De voorzitter : De heer Van Hoo-
land heeft het woord. 

De heer R. Van Hooland : Mijnheer 
de voorzitter, mijnheer de minister, 
sta mij toe enkele bijkomende vra-
gen te stellen. 

Ten eerste, volgens de heer Eeckloo 
van de Boerenbond zal de essentie 
van het definitieve Ruimtelijke 
Structuurplan Vlaanderen een stra-
tegisch plan zijn waarvan de grote 
lijnen vastliggen, maar met plaats 
voor noodzakelijke evolutie. Is dit 
juist ? 

Ten tweede, de planningdiensten 
zijn de jongste jaren afgeslankt. Dit 
blijkt onder meer uit het feit dat er 
daardoor gevaarlijk veel beroep 
moet worden gedaan op externe be-
geleiding en medewerking. Dit is a 
priori niet slecht, maar kan in de 
toekomst een probleem vormen. 

Ten derde, wie beslist in bepaalde 
gevallen, bijvoorbeeld per gewest-
plan, of er twee of twintig gemeen-
ten worden geraadpleegd ? Aange-
zien er van provincie tot provincie 
zeer grote verschillen zijn, neem ik 
aan dat de beslissingen hieromtrent 
niet door het Vlaamse Gewest wer-
den genomen. Bovendien wordt er 
beweerd dat er in een bepaalde fase 

nog 90 percent door de gemeenten 
kan worden ingevuld. 

Ten vierde, wanneer zal het draai-
boek voor de gemeenten beschik-
baar zijn ? De timing is namelijk 
zeer strikt. 

Ten vijfde, twintig jaar geleden werd 
in Nederland het begrip planologi-
sche kernbeslissingen gelanceerd. 
Wellicht herinnert u zich de campag-
ne die men destijds heeft gevoerd 
om de inspraak te stimuleren. De 
mensen hadden namelijk inspraak, 
maar gingen liever vissen. Welke in-
formatie is er in België al effectief 
aan de provincies en de gemeenten 
doorgegegeven ? Is er sprake van 
een speciaal budget voor de informa-
tie aan het brede publiek ? 

Ten zesde, de minister heeft terecht 
veel vertrouwen in de huidige ge-
meentebesturen. In bepaalde geval-
len zullen er volgend jaar echter wij-
zigingen zijn. De talrijke gemeenten 
die dit jaar een strategisch beleid 
voeren, leggen op die manier de 
strategische toekomst van hun ge-
meente vast. Dit moet worden geres-
pecteerd. Het is ontoelaatbaar dat 
een andere ploeg met een andere vi-
sie volgend jaar een andere inbreng 
voor het Structuurplan Vlaanderen 
zou voorstellen. 

De voorzitter : De minister heeft het 
woord. 

Minister T. Kelchtermans : Mijn-
heer de voorzitter, in het ruime 
structuurplan worden natuurlijk 
oriëntaties gegeven en tegelijkertijd 
een aantal normatieve kernbeslissin-
gen. Ik verwijs hierbij naar de pu-
blieke discussie over de Groene 
Hoofdstructuur. 

Indien men bijvoorbeeld bij het op-
stellen van het ontwerp-structuur-
plan rekening houdt met de voorstel-
len van de opdrachthouders en zich 
bijgevolg baseert op de consensus 
van het Mina-advies met betrekking 
tot landbouw en natuurbehoud, 
moet men ook rekening houden met 
de kwantitatieve gegevens die in dit 

advies zijn opgenomen. Het gaat om 
75.000 hectaren natuurkerngebied, 
25.000 of 50.000 hectaren ontwikke-
lingsgebied en in de toekomst om 
150.000 hectaren bijkomend ontwik-
kelingsgebied. Deze gegevens zullen 
als een ruimtelijke kernbeslissing 
worden ingeschreven. Er kan alleen 
indicatief worden aangegeven waar 
deze gegevens moeten worden gesi-
tueerd. In de gewestplannen moeten 
deze gegevens dan ook in zones wor-
den vertaald. Het structuurplan is 
dus meer dan een vrijblijvend plan 
waarin strategische lijnen worden 
getrokken ; ook een aantal kwanti-
tatieve en kwalitatieve ruimtelijk 
kernbeslissingen worden erin opge-
nomen. Zij zullen echter pas rechts-
grond krijgen bij het verschijnen van 
het uitvoeringsplan. Dit is alleen 
maar mogelijk wanneer deze beslis-
sing in het ruimtelijke structuurplan 
is onderbouwd. 

Wie heeft de beslissingsbevoegdheid 
in verband met de planning ? 

Het besluit dat sommige gemeenten 
hierbij worden betrokken en andere 
niet, verbaast mij. De opdrachthou-
ders kunnen ter zake een eigen 
werkorganisatie uitbouwen. Wij 
hebben erop toegezien dat alle ge-
meenten via de provincies werden 
geïnformeerd. Op initiatief van de 
opdrachthouders werd met bepaalde 
gemeenten overleg gepleegd in ver-
band met een aantal sectoriële pro-
blemen. Ik zal hen de vragen in ver-
band met de willekeur bij de keuze 
van deze gemeenten bezorgen. 

Het draaiboek wordt thans gedrukt 
en ik veronderstel dat het binnen-
kort, via dezelfde kanalen, zal wor-
den verspreid. 

Ik heb u over de kernbeslissingen 
gesproken. In verband met het bud-
get heb ik gezegd dat wij voor de 
mediacampagne in 1993 een budget 
van 6,7 miljoen frank hadden gepro-
grammeerd. Er zal dus op het vlak 
van de sensibilisering,en juiste infor-
matie over het Ruimtelijk Structuur-
plan Vlaanderen, nog een bijkomen-
de inspanning moeten worden gele-
verd. 
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In het decreet op de ruimtelijke or-
dening, waarover momenteel nog 
discussie bestaat, is bepaald dat er 
op elk bestuursniveau — gewest, 
provincie en gemeente — bij iedere 
nieuwe legislatuur een uitdrukkelij-
ke deliberatie voor de gemeente-
raad, de provincieraad of de Vlaamse 
Raad zal moeten plaatshebben over 
het feit of het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vlaanderen al dan niet in 
herziening wordt gesteld. Dat is een 
optie. Ik weet niet of de commissie 
en de Vlaamse Raad ons daarin zul-
len volgen. Men kan daarvan afwij-
ken. Wij moeten vermijden dat er 
om de haverklap initiatieven worden 
genomen waardoor de hele studie 
dooreen wordt gehaald, tenzij er 
goede redenen voor bestaan. Het 
moet ook mogelijk zijn om te allen 
tijde wijzigingen aan te brengen. 
Parlementen en regeringen moeten 
zich bezinnen over het feit of men 
opties blijft onderschrijven ofwel of 
men deze opties voor herziening vat-
baar stelt. Deze bezinning moet ge-
beuren op het ogenblik waarop een 
nieuwe ploeg voor een legislatuur 
aantreedt. Wij stellen ook voor dat 
men dan uitdrukkelijk zegt of men 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaan-
deren nog onderschrijft zoals het is, 
of bepaalde onderdelen in herzie-
ning wenst te stellen. 

Met redenen omklede motie 

De voorzitter : Door de heer Van 
Hooland werd tot besluit van deze 
interpellatie een met redenen om-
klede motie aangekondigd. Ze moet 
uiterlijk 24 uur na de sluiting van de 
vergadering zijn ingediend. 

— Het incident wordt gesloten om 
15.20 uur. 

Interpellatie van mevrouw M. Ael-
voet tot de heer T. Kelchtermans, 
Vlaamse minister van Openbare 
Werken, Ruimtelijke Ordening en 
Binnenlandse Aangelegenheden, 
over een mogelijke wijziging van het 
gewestplan Leuven voor het terrein 
Termunckveld 

De voorzitter : Aan de orde is de 
interpellatie van mevrouw Aelvoet 
tot de heer Kelchtermans, Vlaamse 
minister van Openbare Werken, 
Ruimtelijke Ordening en Binnen-
landse Aangelegenheden, over een 
mogelijke wijziging van het gewest-
plan Leuven voor het terrein Ter-
munckveld. 

Mevrouw Aelvoet heeft het woord. 

Mevrouw M. Aelvoet : Mijnheer de 
voorzitter, mijnheer de minister, col-
lega's, begin januari 1992 nam de 
toenmalige Vlaamse Executieve een 
algemene beslissing over de gedeel-
telijke inherzieningstelling van het 
gewestplan Leuven. Het ging uiter-
aard maar over een heel beperkt 
deel van de globale gedeeltelijke in-
herzieningstelling. Daarin was voor-
zien dat het Termunckveld de be-
stemming van landbouwgebied zou 
behouden. 

Op 15 december 1993 werd door de 
Vlaamse regering een mededeling 
verspreid waarin werd gezegd dat er 
een nieuwe wijziging aan het gewest-
plan Leuven werd aangebracht. 
Concreet betekende dit dat het Ter-
munckveld een andere bestemming 
kreeg : het gaat over van een land-
bouwgebied naar een gebied dat ge-
schikt wordt verklaard voor de in-
planting van een wetenschapspark. 
Dit is dus een duidelijke bestem-
mingswijziging. 

Het betreft hier een gebied van on-
geveer 30 ha landbouwgrond, met 
daarbij het etiket van een hoge land-
schappelijke waarde. 

Voor ons is dit de illustratie van het 
non-beleid dat de Vlaamse regering 

op het vlak van de ruimtelijke orde-
ning voert. 

Enerzijds stellen we vast dat massaal 
landbouwprotest tegen de Groene 
Hoofdstructuur wordt georganiseerd 
met als belangrijkste klacht dat er te 
weinig landbouwgrond beschikbaar 
wordt gesteld — vandaar de globale 
beslissing om de hele materie, Groe-
ne Hoofdstructuur en Structuurplan 
Vlaanderen, liefst uit te stellen tot 
na de gemeenteraadsverkiezingen 
van 1994 — anderzijds constateren 
wij dat op een deelterrein, land-
bouwgrond zal worden omgezet in 
een gebied voor een wetenschaps-
park. 

Er is ook nog een pikant detail : het 
gaat hier over landbouwgrond die, 
via de ABB, tot het imperium van 
de Boerenbond behoort. 

De arrondissementsraad van de 
Boerenbond van Leuven heeft tegen 
deze beslissing reeds publiek protest 
aangetekend. 

Het meest jammerlijke in deze be-
slissing is dat zij volkomen ingaat te-
gen de uitgangspunten van het Struc-
tuurplan Vlaanderen. Daarin wer-
den zeer duidelijk twee zaken voor-
opgesteld. 

Ten eerste, dat prioriteit moest wor-
den verleend aan de kwantitatieve 
en de kwalitatieve bescherming van 
de open ruimten en, ten tweede, dat, 
meer dan ooit, rekening moest wor-
den gehouden met de beïnvloeding 
van het vervoer. 

Precies vanuit die twee oogpunten 
zijn er ernstige problemen omtrent 
het Termunckveld. 

In het voorontwerp van het Struc-
tuurplan is uitdrukkelijk gestipu-
leerd dat voor de beveiliging van de 
open ruimten langs de verkeersaders 
tussen Leuven en Brussel moet wor-
den gestreefd naar een maximale 
vrijwaring en versterking van de 
landschappelijke waarde en dat een 
dergelijk gebied in geen geval mag 
worden aangetast. 
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Aelvoet 

Het ergerlijke van deze kwestie is 
dat het hier wel degelijk gaat over 
de westelijke kant van Leuven. In 
haar argumentatie, overgenomen in 
de persmededeling van de Vlaamse 
regering, stipuleert de KUL dat een 
van de belangrijke elementen erin 
bestaat dat het terrein uitstekend be-
reikbaar is met de wagen, met name 
dankzij de aanwezigheid van de A2 
en de afrit van de E40. Het gebruik 
van de wagen op dit terrein wordt 
dus aangemoedigd. Bovendien is 
zulks in strijd met de uitgangspunten 
van het structuurplan, te weten dat 
in de mate van het mogelijke in de 
ruimtelijke ordening moet worden 
gestreefd naar een zinvolle opvang 
van het mobiliteitseffect. Trouwens, 
de algemene theorie aangaande het 
aantasten van de schaarse open 
ruimten is dat zulks pas kan als er 
in het gewestplan geen andere moge-
lijkheden meer voorhanden zijn. 

Welnu, voor de Leuvense regio is 
zulks meer dan betwistbaar. De ou-
de industriële site in de Vaartzone 
ligt er verkommerd bij, terwijl zij 
zou moeten worden gerenoveerd. 
Verder is er ook de omgeving rond 
het station, het researchpark in 
Haasrode dat jaren geleden als we-
tenschapspark was bestemd, maar 
waar inmiddels de ene garage naast 
de andere werd gebouwd — het is 
droevig om te zien. Ook de grote 
gebouwen van Philips die aan de 
stadsring zijn gelegen vonden nog 
steeds geen bestemming. 

Hoe dan ook, volgens ons is de loka-
tie verkeerd gekozen. Bovendien is 
er geen aansluiting met de huidige 
universiteitsterreinen. Het gevolg 
hiervan is dat in het dossier van de 
KUL duidelijk wordt gesteld dat een 
verbindingsweg, met verkeerslich-
ten, zal moeten worden aangelegd, 
wat betekent dat er nog belangrijke 
en dure infrastructuurwerken nodig 
zullen zijn. Voor een ander project 
van de KUL, met name Vogelzang, 
leidde zulks trouwens tot de afkeu-
ring ervan. 

Vervolgens bevindt een groot ge-
deelte van het Termunckveld zich in 
een waterwinningsgebied van het ty-
pe II, waaraan strenge voorwaarden 
zijn verbonden inzake activiteiten 
die er kunnen worden georgani-
seerd. 

Mijnheer de minister, in de persme-
dedeling van de Vlaams regering 
lees ik dat u, als alternatief voor de 
inplanting van het wetenschapspark, 
het Termunckveld voorstelde. Wat 
verder staat er — en ik citeer : "De-
ze optie wordt onderschreven door 
de KU-Leuven en de stad Leuven". 
De werkelijkheid is echter dat in het 
dossier van de KUL het hele opzet 
wordt beschreven zoals thans in de 
mededeling van de Vlaamse rege-
ring, met name : "Wij geven de optie 
op op de Dijlevallei" — alsof zij 
daarover te beslissen hadden — "... 
daarvoor moet er een compensatie 
komen". 

Onze analyse is de volgende : de 
KUL beschikt, de stad knikt en de 
minister slikt. 

Vervolgens beweren dat de KU-
Leuven deze optie onderschrijft, ter-
wijl het juist de optie is van de KU-
Leuven waaraan de voorkeur wordt 
gegeven, is grappig. Dit bewijst hoe 
de uitgangspunten van het Struc-
tuurplan Vlaanderen, — dat volgens 
het regeerakkoord gerealiseerd 
moest zijn in september 1993 —, op 
de lange baan worden geschoven. 
Intussen wordt de zaak letterlijk en 
figuurlijk opgevuld, ook in de ruim-
telijke zin van het woord. 

De voorzitter : De heer Pierco heeft 
het woord. 

De heer L. Pierco : Mijnheer de 
voorzitter, mijnheer de minister, col-
lega's, een aantal beweringen van 
mevrouw Aelvoet moeten worden 
gerelativeerd. 

Het voorstel om van Termunckveld 
een bedrijfsterrein met het statuut 
van researchpark te maken, kwam 
inderdaad van de KU-Leuven. De 
oorspronkelijke nota waarin het be- 

sluit van de Executieve van januari 
1992 is opgenomen, is eigenlijk een 
globale nota die niet alleen over de 
kwestie van Termunckveld handelt. 
Hierin staat reeds dat Termunckveld 
wordt voorbehouden als reservege-
bied voor hoogtechnologische activi-
teiten. 

Mevrouw Aelvoet spreekt over de 
omgeving van de Vaart waar een 
aantal industriële gebouwen staan, 
over de omgeving van het station 
waar nog niets staat en over de oude 
gebouwen van Philips. De heer De 
Mol heeft er reeds op gewezen dat 
wij uit inventaris van alle leegstaan-
de bedrijfsterreinen en gebouwen 
niet alleen moeten opmerken dat zij 
leegstaan, maar ook moeten nagaan 
of zij voor een bepaald doel kunnen 
worden gebruikt. 

Niemand zal overigens betwisten dat 
er aan de universiteit van Leuven 
een tekort is aan bedrijfsterreinen 
met het statuut van researchpark. 
Volgens het gewestplan is er in de 
Dijlevallei inderdaad een reservege-
bied van 47 hectaren voorzien. Pre-
cies op vraag van de stad werd dit 
prachtige landschap vrijgehouden. 
Bijgevolg moest men een alternatief 
zoeken. Hierbij werd niet hoofdza-
kelijk rekening gehouden met com-
pensatie qua oppervlakte, maar 
vooral met een kwalitatieve compen-
satie, wat men in de plaats gaf, 
moest kwalitatief belangrijker zijn 
dan datgene wat werd ingenomen. 

Aan de KUL bestaat er een zekere 
frustratie omdat de UCL bijvoor-
beeld in de omgeving van Ottignies 
over een reservegebied van 600 hec-
taren beschikt, waar wetenschappe-
lijke research kan worden ingeplant. 

In het voorstel van het stadsbestuur 
werden er aan de wijziging van het 
gewestplan een aantal strikte voor-
waarden verbonden. Vooraleer dit 
gebied in gebruik wordt genomen, 
moet er eerst een BPA worden op-
gemaakt en goedgekeurd. Hierin 
moeten de randvoorwaarden voor 
de ontwikkeling van dit gebied juri-
disch worden vastgelegd. Ik denk 
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hierbij onder meer aan de bufferzo-
nes, aan de ontsluiting en aan de 
maximale volumes. De binding van 
het bedrijfsterrein en het research-
park met de KU-Leuven moet overi-
gens duidelijk in het BPA worden 
omschreven. De KU-Leuven opteert 
voor terreinen die onmiddellijk aan-
sluiten bij de campus in Heverlee. 
Het nut hiervan werd bewezen door 
IMEC, en door het incubatie- en in-
novatiecentrum dat binnen de vijf 
jaar met een verdubbeling van zijn 
capaciteiten is opengegaan. Het is 
dus zeer belangrijk om de binding 
met de universiteit in het BPA te 
verankeren. Bovendien kan er voor 
dit terrein van 33 hectaren, dat 
wordt gecompenseerd door het niet 
bebouwen van de 47 hectaren van 
de Dijlevallei, in een fasering wor-
den voorzien. 

Eén stuk kan immers onmiddellijk 
worden aangepakt, een ander kan 
later voor uitbreiding dienen en nog 
een ander stuk kan in reserve wor-
den gehouden. Als wij deze zaak in 
haar geheel beschouwen, dan is de 
uiteindelijke keuze -de Dijlevallei 
dus niet verder uitbouwen als re-
searchpark- de juiste geweest. In 
Haasrode vinden wij op het re-
searchpark niet direct bepaalde be-
drijven terug, maar de oorzaak daar-
van moeten wij zoeken bij Interleu-
ven dat het park beheert. 

De garages waar u het over hebt, 
staan niet op researchterrein, maar 
op de ambachtelijke zone die eigen-
dom is van de GOM. Die twee mag 
men niet met elkaar verwarren. 

De voorzitter : De minister heeft het 
woord. 

Minister T. Kelchtermans : De heer 
Pierco heeft al gedeeltelijk geant-
woord. Hij brengt vanuit het stand-
punt van het lokale bestuur argu-
menten aan die ik volledig steun. De 
gewestplanwijzigingen vinden im-
mers hun oorsprong in de evidente 
betrokkenheid van de plaatselijke 
besturen en zo hoort het ook. 

Mevrouw Aelvoet, wij moeten in dit 
soort dossiers ook het Europese per-
spectief in aanmerking nemen, voor-
al wanneer het gaat om een univer-
siteit die terecht zegt dat zij als 
grootste instelling van Vlaanderen 
behoefte heeft aan een plaats waar 
uitsluitend research kan gebeuren, 
zeker in het kader van de ontwikke-
lingen van universitaire campussen 
in Europa. In het verleden zijn in-
derdaad fouten gemaakt, bijvoor-
beeld met betrekking tot de indus-
triezone Haasrode. Daar werden be-
paalde bestemmingen doorgevoerd 
die niet helemaal aan de oorspron-
kelijke bedoelingen beantwoordden. 
Dit kon onder meer gebeuren omdat 
het beheer van deze zone van Inter-
leuven uitgaat en niet van de univer-
siteit. 

Op 15 december 1993 werd beslist 
het gewestplan Leuven te herzien en 
dat meer bepaald voor de zone Ter-
munckveld. Te zelfder tijd besliste 
de Vlaamse regering in uitvoering 
van voorgaande beslissing en die van 
7 januari 1992, die de herziening 
voorzag, zo spoedig mogelijk een 
ontwerpbesluit houdende vaststel-
ling van het ontwerp-plan voor te 
leggen, waarin compensaties worden 
voorzien voor de gedeelten die inge-
volge de beslissing omtrent Ter-
munckveld zouden worden herzien. 
Deze samenvoeging van twee beslis-
singen in een ontwerp-gewestplan is 
vrij ingewikkeld. De opdracht is nu 
in uitvoering binnen de administratie 
en moet nog aan de Vlaamse rege-
ring worden voorgelegd. U hebt het 
vervolgens over het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen dat mo-
menteel nog geen rechtsgrond heeft, 
maar waarnaar toch al frequent 
wordt verwezen. Dit toont aan dat 
de indicatieve plannen steeds meer 
deel uitmaken van besluitvormings-
procedures, terwijl dat in feite pas 
mogelijk is nadat er een consensus 
over bestaat. In het voorontwerp 
van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen lees ik : "dat de poten-
ties van onze stedelijke complexen 
en onderzoekslaboratoria ten volle 
moeten benut worden bij de uitbouw 

van toplokaties die kunnen concur-
reren met stedelijke knooppunten in 
de buurlanden." Dat is de Europese 
dimensie. "In de huidige stand van 
zaken geeft het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vlaanderen reeds aan dat 
deze toplokaties moeten gelokali-
seerd worden in de ruit Gent-Brus-
sel-Leuven-Antwerpen en moeten 
gekoppeld worden aan hoogwaardi-
ge vervoersinfrastructuur of univer-
siteiten." Dat is dus ook één van de 
gekozen opties die moeten worden 
omgezet in kernbeslissingen. "De lo-
kalisatie Termunckveld is duidelijk 
gekoppeld aan de onderzoeksentitei-
ten van de KUL. 

In dit kader zal bij de vaststelling 
van het ontwerp-gewestplan ook een 
bijzonder voorschrift ingebouwd 
worden om deze band uitdrukkelijk 
te leggen en niet meer in de fout te 
hervallen dat een vreemde, derde in-
stantie deze gaat beheren en de bin-
ding met de universiteit niet direct 
meer zou aanwezig zijn." 

Dit element inzake de ruimtelijke 
ordening heeft dus ook doorgewo-
gen bij de herziening van het gewest-
plan Leuven, en ik ontken ook niet 
dat er een open ruimte van 35 hecta-
ren wordt aangesneden. U gaat wel 
lichtzinnig voorbij aan het feit dat 
een gedeelte van de Dijlevallei kan 
worden gevrijwaard dat in het oor-
spronkelijke gewestplan was be-
stemd voor expansie van de universi-
teit. Dit gebied wordt nu geïnte-
greerd in de beschermingszones van 
de Dijlevallei. Deze ruimte was ook 
ingesloten door een belangrijke in-
frastructuur, met name de A2 en de 
invalsweg. 

Op het vlak van de mobiliteit moet 
bij de uitbouw van de campus zelf 
rekening worden gehouden met de 
ontsluiting via het openbaar vervoer. 
Dit mobiliteitsaspect zal trouwens 
mede het voorwerp uitmaken van 
detailstudies bij de uitbouw van het 
Termunckveld zelf. 

Er is dus nog voldoende gelegen-
heid, ook in het openbaar onder-
zoek, om suggesties, bezwaren of ar- 
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gumenten ten gunste, in het ontwerp 
van gewestplan in te brengen. 

Ik ben het eens met de vaststellingen 
die u zelf hebt gedaan op het vlak 
van de intenties, en de Vlaamse re-
gering is van mening dat de vraag 
naar 35 hectaren bijkomende re-
search-zone voor Leuven ge-
rechtvaardigd is. Zij zal ook een 
beoordeling maken van de research-
parken die in de rest van Vlaanderen 
bij de universitaire centra gevoegd 
zijn. 

De regering meent dus dat die 35 
hectaren, ook vanuit het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen, een goe-
de onderbouw hebben. Bijgevolg is 
daaromtrent een ontwerp van ge-
westplan in voorbereiding dat het 
huidige gewestplan moet herzien. 

De voorzitter : Mevrouw Aelvoet 
heeft het woord. 

Mevrouw M. Aelvoet : Twee punten 
verdienen nog aandacht. 

Ten eerste ligt het voor de hand dat 
een universiteit als die van Leuven 
nood heeft aan researchmogelijkhe- 

den en de inplanting die daarmee 
samenhangt. Ons inziens waren er 
echter nog andere mogelijkheden. 
Ten tweede is het evident dat die 
lokatie op serieuze problemen stuit, 
en trouwens zal worden gevolgd 
door de inpalming van andere belen-
dende percelen, zoals het Kareelveld 
en de Boudewijnlaan. Er wordt dus 
een voorzet gegeven, die verdere ge-
volgen zal hebben. 
Op 7 januari 1992 was aan Ter-
munckveld nog een andere bestem-
ming gegeven, hoewel, collega Pier-
co, het duidelijk was dat de stad in 
het begin een andere keuze had ge-
maakt. Die gedeeltelijke inherzie-
ningstelling ging over veel meer in 
1992 dan de deelwijziging die in de-
cember 1993 werd opgevat. 
Het enige wat ik ter zake betwist is 
die wijziging achteraf, die volgens 
mij afbreuk doet aan andere aspec-
ten in het structuurplan. Voorts zegt 
u, mijnheer de minister, dat het 
structuurplan nog geen rechtsgrond 
heeft. Nochtans hebt u vaak ant-
woord gegeven op vragen dat deze 
of gene beslissing werd genomen 
"rekening houdend met het struc-
tuurplan". 

De toplokalisaties voor research zijn 
Gent, Brussel en Leuven en ik heb 
daar geen enkel probleem mee. 
Waarom moet dat echter in het geval 
van Leuven uitgerekend Termunck-
veld zijn ? Ik wil de aandacht vesti-
gen op andere principes die ook in 
dat structuurplan staan. 

Ik begrijp zeer goed de politieke be-
slissing die is genomen, maar ik 
vecht ze wel aan, omdat ik vind dat 
Leuven andere mogelijkheden had 
om op de vraag van de universiteit 
in te gaan. 

Met redenen omklede motie 

De voorzitter : Door mevrouw Ael-
voet werd tot besluit van deze inter-
pellatie een met redenen omklede 
motie aangekondigd. Ze moet uiter-
lijk 24 uur na de sluiting van de ver-
gadering zijn ingediend. 

— Het incident wordt gesloten om 
15.40 uur. 

 

Vlaamse Raad  
C 11- HROL 2 
25 januari 1994 12 







 

 


