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VOORZITTER : de heer M. Ca-
poen 

—   De interpellatie wordt gehouden 
om 11.07 uur 

Interpellatie van mevrouw M. Vo-
gels tot de heer N. De Batselier, mi-
nister vice-president van de Vlaamse 
regering, Vlaamse minister van Leef-
milieu en Huisvesting, over het 
moeilijke samengaan van een offen-
sief natuurbeleid en een groeiend 
natuurrecreatiebeleid 

De voorzitter : Aan de orde is de in-
terpellatie van mevrouw Vogels tot 
de heer De Batselier, minister vice-
president van de Vlaamse regering, 
Vlaamse minister van Leefmilieu en 
Huisvesting, over het moeilijke sa-
mengaan van een offensief natuurbe-
leid en een groeiend natuurrecreatie-
beleid. 

Mevrouw Vogels heeft het woord. 

Mevrouw M. Vogels : Mijnheer de 
voorzitter, mijnheer de minister, col-
lega's, het wordt stilaan duidelijk dat 
het nog een tijdje zal duren vooral-
eer de Vlaamse Raad de plannen in-
zake de Groene Hoofdstructuur als 
decreet zal goedkeuren. 

Mijnheer de minister, u hebt een 
aantal initiatieven genomen om uw 
beleid ter zake voor te bereiden. 
Deze pilootprojecten moeten het 
brede publiek duidelijk maken dat 
een offensief en gebiedsgericht be-
leid, op relatief korte termijn, resul-
taten afwerpt inzake het herstel en 

het behoud van ecologisch waarde-
volle gebieden. U hebt hiervoor 
zowel het privé-initiatief als de loka-
le en de regionale overheden aange-
sproken. 

Agalev steunt uw handelwijze omdat 
mijn fractie van oordeel is dat de 
overheid nog heel wat inspanningen 
moet leveren om op educatief vlak 
de publieke opinie in te lichten over 
het natuurbeleid en de ecologische 
evenwichten. 

Mijnheer de minister, inzake de eco-
logische evenwichten bestaan er nog 
heel wat misvattingen. Men hoort 
nog al te vaak beweren — niet alleen 
door Jan met de pet maar zelfs bin-
nen deze Raad — dat een groen 
golftapijt mooier en op zijn minst or-
delijker is dan een bos dat ontsierd 
wordt door wilde onderbegroeiing. 
De meeste mensen zien weinig gra-
ten in de zachte recreatie in natuur-
gebieden, zoals wandelen, fietsen en 
vissen, op voorwaarde dat er geen 
zwerfvuil wordt achtergelaten. De 
publieke opinie is te weinig op de 
hoogte van de subtiele verstoring die 
hierdoor ontstaat. Verstoring is im-
mers een van de zes "v's" die een 
nefaste invloed hebben op de na-
tuur. Men vergeet te gemakkelijk dat 
de betreding van een gebied reeds 
voldoende kan zijn om een vogel-
populatie te laten verdwijnen. 

Mijnheer de minister, het is brood-
nodig de publieke opinie in te lich-
ten over de precieze inhoud en de 
mogelijkheden van een natuurkern-, 

een natuurontwikkelings- en een na-
tuurverbindingsgebied. U hebt op 
deze nood ingespeeld door vijf pi-
lootprojecten te ontwikkelen, zijnde 
de ecologische impulsgebieden. Ik 
ben echter van mening dat het niet 
volstaat om deze gebieden af te ba-
kenen. Men moet de toestand ter 
plaatse op een systematische manier 
opvolgen. Ecologische educatie, niet 
alleen van privé-personen maar ook 
van de openbare besturen, moet een 
permanente opdracht worden. De la-
gere besturen zijn vaak onvoldoende 
ingelicht over de precieze inhoud 
van een natuurkerngebied. 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer de 
minister, ik wil deze problematiek 
wat verduidelijken aan de hand van 
een voorbeeld, de Hobokense Pol-
ders. In 1993 werd het ecologisch im-
pulsgebied Schelde-Dender-Durme 
afgebakend. De Hobokense Polders 
— een natuurkerngebied — zijn een 
uitloper van dit impulsgebied dat 
zich voornamelijk in Oost-Vlaande-
ren bevindt. De Hobokense Polders 
zijn bijzonder karakteristiek zowel 
inzake de oppervlakte, slechts 165 
hectare groot, als inzake de ligging 
aan de rand van de fusiestad Ant-
werpen. Dit betekent dat het gebied 
niet enkel volledig omgeven is door 
bebouwde zones, maar ook volledig 
afgesneden is van andere natuurge-
bieden. Alleen al door zijn ligging 
wordt het gebied sterk verstoord. 
Het gebied is een trekpleister voor 
wandelaars waardoor vele, nieuwe 
paden ontstaan. Vissen is toegelaten 
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op een plas. Men stelt echter vast dat 
er ook op de andere plassen gevist 
wordt en dat men vis uitzet, wat ne-
faste gevolgen heeft voor het ecolo-
gisch evenwicht. Men doet er ook 
aan fietsen, aan mountainbike, zelfs 
de 4X4 aangedreven wagens zijn er 
terug te vinden. Deze voorbeelden 
bewijzen dat de recreatiedruk op het 
gebied heel groot is, meer zelfs te 
groot. Alsof dit nog niet voldoende 
is, heeft het provinciebestuur van 
Antwerpen het plan opgevat om bo-
venop deze passieve recreatie, een 
toeristisch fietspad aan te leggen dat 
dwars door de Hobokense Polders 
loopt. Dit fietspad zou aangelegd 
worden op de Scheldedijkwegel, een 
oude kasseiweg. Men zou de wegel 
verbreden en verharden zodat het 
een vlotte fietsroute wordt. Boven-
dien moet men bij de aanleg van het 
fietspad bomen en struiken rooien 
die, op aanwijzing van de dienst 
Groenvoorziening van de stad Ant-
werpen, pas in november 1993 én 
met privé-subsidies werden aange-
plant. Iedereen is ervan overtuigd 
dat de recreatiedruk nog zal toene-
men. De huidige kasseiweg wordt 
slechts sporadisch gebruikt door de 
fietsers omdat hij slecht berijdbaar 
is. De ervaring leert ons echter dat 
de toeristische fietspaden dikwijls 
gebruikt worden door wielertoeris-
ten die aan een hoog tempo rijden. 
Dit zal gevolgen hebben voor de vei-
ligheid van de andere passieve recre-
anten zoals de wandelaars. Zij zullen 
op hun beurt nieuwe wandelwegen 
zoeken die dieper in het natuurkern-
gebied liggen. Op die manier zal het 
ecologisch evenwicht nog meer ver-
stoord worden. 

Ironisch genoeg verdedigt de provin-
ciale overheid dit project, en wel om 
educatieve redenen. De bestendig 
afgevaardigde verwijst naar uw 
nota's over het belang van de sensi-
bilisatie en de educatie inzake de na-
tuurkerngebieden. Deze nota's ver-
dedigen de aanleg en de promotie 
van fietspaden met een educatieve 
grondslag. 

Mijnheer de minister, Agalev keurt 
de inhoud van uw nota's geenszins 
af, doch volgens ons mag de aanleg 
van dergelijke fietspaden geen auto-
matisme worden, zeker niet in kleine 
natuurgebieden. In deze kleine ge-
bieden kan men onmogelijk om edu-
catieve redenen de aanleg van een 
bijkomend fietspad goedkeuren. Het 
educatieve aspect van een natuur-
kerngebied dat het belang van een 
ecologisch evenwicht moet aanto-
nen, wordt hierdoor enkel onder-
mijnd. Onze fractie staat trouwens 
niet alleen in haar verzet tegen der-
gelijke fietspaden, want ook de lei-
dend ambtenaar van Aminal, de di-
recteur van het Instituut voor Na-
tuurbehoud, het Centrum voor Na-
tuurbeschermingseducatie en de Ko-
ninklijke Maatschappij voor Dier-
kunde beweren dat de aanleg van 
een toeristisch fietspad in de Hobo-
kense Polders niet alleen heel wat 
nefaste gevolgen zal hebben, maar 
ook indruist tegen de principes van 
een natuurkerngebied. 

Mijnheer de minister, de educatieve 
taak van de Vlaamse Raad en de re-
gering inzake natuurbescherming 
reikt verder dan de voorlichting die 
privé-personen en ook de onderge-
schikte besturen moet bereiken. 

Bent u bereid om de provinciale 
overheid van Antwerpen te berispen 
omdat de aanleg van een dergelijk 
fietspad indruist tegen de geest van 
het offensief natuurbeleid waarvan u 
een fervente voorstander bent ? 

De voorzitter : De heer Timmer-
mans heeft het woord. 

De heer J. Timmermans : Mijnheer 
de voorzitter, mijnheer de minister, 
collega's, ik kan instemmen met wat 
mevrouw Vogels zegt, omdat men 
ook vanuit de SP-Hoboken een posi-
tieve houding heeft aangenomen met 
betrekking tot de punten die de 
werkgroep Hobokense Polders naar 
voren heeft gebracht. Terecht werd 
ook kritiek geleverd op het plan van 
de provincie Antwerpen om een toe-
ristisch fietspad aan te leggen waar-
door het vermelde natuurkerngebied 

in het gedrang kan komen. De nota 
van de minister onderstreept de 
noodzaak van educatie en sensibili-
satie, maar mag niet als excuus wor-
den ingeroepen om het fietspad door 
de Hobokense Polders te leiden. Bo-
vendien moet de provincie om een 
alternatief worden verzocht voor de 
vooropgestelde toeristische route als 
ze toch een educatief concept wil op-
zetten en het publiek wil sensibilise-
ren. Het moet mogelijk zijn dit fiets-
pad om te leiden en zo het natuur-
kerngebied te vermijden. 

De voorzitter : De minister vice-pre-
sident heeft het woord. 

Minister vice-president N. De Batse-
lier : Mijnheer de voorzitter, colle-
ga's, op 8 februari 1994 wees de 
dienst Natuurbescherming de stad 
Antwerpen op de mogelijke negatie-
ve effecten van die nieuwe infrast-
ructuur voor het natuurgebied. Bij 
het aanduiden van de ecologische 
impulsgebieden boden wij als be-
leidsprioriteit de mogelijkheid om 
een educatieve of sociaal-recreatieve 
infrastructuur uit te bouwen, mits dit 
binnen de marges van de ecologische 
voorwaarden gebeurde. Bovendien 
diende ook de beheersvisie van het 
betrokken gebied ermee overeen te 
stemmen. 

Ecologische impulsgebieden leggen 
op zichzelf geen nieuwe regels of be-
perkingen op. Het gaat hierbij enkel 
om een andere vorm van beheer, een 
poging om tot meer consensus en 
coördinatie te komen tussen de ver-
schillende departementen en de ver-
scheidene groepen en hun inzichten. 
Op die manier moet dan een meer 
gebiedsgericht geheel ontstaan. 

Tot vandaag evenwel werd het pro-
ject niet voorgelegd aan de stuur-
groep van het ecologisch impulsge-
bied Schemde-Dender-Durme, 
zodat ik nog altijd niet bevoegd ben 
om in deze zaak op te treden. 
Niettemin ben ik van oordeel dat het 
overlegkader van dit impulsgebied 
wel de ideale gelegenheid schept om 
de verschillende invalshoeken bij dit 
probleem tegen elkaar af te wegen. 
Zo 
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zullen we dan ook zien of we uitein-
delijk tot een consensus kunnen 
komen. 

Inzake administratie heeft de dienst 
Natuurbescherming op 8 februari 
1994 haar houding al verduidelijkt. 

Mevrouw M. Vogels : Kunt u niet zelf 
het overlegkader, dat als basis voor 
latere adviezen moet dienen, 
vastleggen ? Hoe is het mogelijk dat 
de stad Antwerpen en de provincie-
raad beslissingen treffen met betrek-
king tot het bewuste impulsgebied, 
het natuurkerngebied, zonder dat de 
projectgroep daarover wordt geraad-
pleegd ? 

Minister vice-president N. De Batse-
lier : In deze fase kan ik die 
mogelijkheid hoogstens suggereren, 
wat ik bij deze dan ook doe. 

— Het incident wordt gesloten  om 
11.22 uur. 

Interpellatie van mevrouw M. Ael-
voet tot de heer N. De Batselier, mi-
nister vice-president van de Vlaamse 
regering, Vlaamse minister van Leef-
milieu en Huisvesting, over het af-
valbeleid in Vlaams-Brabant 

De voorzitter : Aan de orde is de in-
terpellatie van mevrouw Aelvoet tot 
de heer De Batselier, minister vice-
president van de Vlaamse regering, 
Vlaamse minister van Leefmilieu en 
Huisvesting, over het afvalbeleid in 
Vlaams-Brabant. 

Mevrouw Aelvoet heeft het woord. 

Mevrouw M. Aelvoet : Mijnheer de 
voorzitter, mijnheer de minister, col-
lega's, het thema "afval" deed in 
Vlaams-Brabant al heel wat stof op-
waaien, en op bepaalde plaatsen 
waait ook letterlijk veel afval op in 
deze regio. Daarover voerden wij al 
meerdere gesprekken. 

Mijnheer de minister, een maand ge-
leden kwam u met een globaal plan 
voor afvalbeheersing in Vlaams-Bra-
bant op de proppen. De voorstellen 
die daarin zijn opgenomen, steunen 
op een analyse die grotendeels paral-
lel loopt met de gedachtengang die 
wij al enkele jaren volgen. Vlaams-
Brabant was inderdaad een unicum 
omdat het uitsluitend een toevlucht 
zocht in storten. En waar de stortca-
paciteit nihil of onvoldoende bleek 
in eigen regio, was men volledig aan-
gewezen op het Waalse Gewest en 
voor een niet onbelangrijk deel op 
de provincie Limburg. De preventie 
is in dat opzicht absoluut beneden 
alle peil gebleven. Dat blijkt overi-
gens ook uit de meest recente gege-
vens van de OVAM-sorteeranalyse : 
het huishoudelijk afval dat in de grij-
ze vuilniszakken terechtkomt, be-
draagt voor het Vlaamse Gewest ge-
middeld 250 kilogram per jaar per 
inwoner, terwijl dat in Vlaams-Bra-
bant oploopt tot zowat 360 kilogram. 
Deze feiten onderstrepen nog maar 
eens het schrijnende gebrek aan pre-
ventie en sensibilisatie ter zake. 

Uit een ander gegeven in de uitwer-
king van uw voorstel kan ik opma-
ken dat uw analyse uitsluitend be-
trekking heeft op het huishoudelijk 
afval dat slechts 30 percent van de 
totale afvalproduktie in Vlaams-Bra-
bant vertegenwoordigt. Industrieel 
en ambachtelijk afval laat u dus bui-
ten beschouwing. Dit kan natuurlijk 
niet los worden gezien van de ge-
meentelijke bevoegdheid inzake 
huishoudelijk afval, maar het ver-
plicht ons wel uw globaal plan sterk 
te relativeren en de beperkte toepas-
sing ervan in te zien. 

Het verheugt ons dat voor de eerste 
keer verantwoordelijkheidsdomei-
nen worden afgebakend in een offi-
cieel document, hoewel het vreemd 
aandoet dat daarbij dan geen verant-
woordelijken worden aangeduid. 
Dat vermijdt men blijkbaar angstval-
lig, terwijl het evident is dat zowel de 
gemeentebesturen als de twee grote 
intercommunales — Haviland en In-
terleuven — en de provincies elk 

hun duit in het zakje moeten doen. 
Het prospectieve beleid liet jaren te 
wensen over en men stelde zich te-
vreden met het "evacueren" van het 
afval. 

Uw concrete voorstellen inzake het 
afvalbeleid in Vlaams-Brabant lijken 
me nogal sterk afgestemd op de in-
tercommunales. Dat valt vooral op 
bij een nadere studie van de details : 
Haviland heeft duidelijk niet aan 
eigen voorstellen gewerkt en u vult 
daar de hiaten op, terwijl u wat In-
terleuven betreft dan weer groten-
deels bestaande plannen van de in-
tercommunale overneemt. Dat heeft 
niet altijd het gewenste effect. De 
macht en de bevoegdheid zijn nog 
veel te sterk geconcentreerd bij de 
intercommunales. Wij pleiten ervoor 
dat de intercommunales uitvoerende 
organen worden die opereren onder 
het politiek toezicht van de nieuwe 
provincie Vlaams-Brabant. Minister 
Tobback brak hiervoor zelfs al een 
lans enkele weken nadat wij dergelij-
ke voorstellen hadden geopperd. 

Wij betreuren echt dat het reilen en 
zeilen van de intercommunales onge-
moeid wordt gelaten. Door een wij-
ziging van hun statuut zouden de de-
mocratische controle en de controle 
van de verkozenen nochtans worden 
onderworpen aan de provinciestruc-
tuur. 

Mijnheer de minister, is het feit dat u 
de formele bevoegdheden van de in-
tercommunales niet hebt gewijzigd, 
te wijten aan de timing ; of zullen de 
intercommunales in de toekomst 
toch nog fungeren als uitvoerende 
organen in het kader van een provin-
ciale bevoegdheid ? 

Mijnheer de minister, mijn volgende 
vraag heeft betrekking op de sor-
teercentra. In het document wordt 
vermeld dat Drogenbos qua ligging 
en bereikbaarheid zeer gunstig is. 
Ondanks het feit dat Leuven, 
Werchter-Rotselaar, zowel qua lig-
ging als bereikbaarheid veel minder 
gunstig is, wordt alles bij het oude 
gelaten. Graag kreeg ik hiervoor een 
verklaring. 
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Met betrekking tot de GFT-installa-
tie voor Grimbergen wordt vermeld 
dat men zal kiezen voor de meest re-
cente en de best gekende technolo-
gie. De vraag rijst waarom men dan 
voor Leuven opteert voor het oude 
plan van Interleuven, waar met de 
verouderde VAM-techniek wordt 
gewerkt. 

Voor de verwijdering van de rest-
fractie wordt radicaal geopteerd 
voor een verbrandingsoven, uitge-
rust met een installatie voor energie-
recuperatie en rookgaszuivering. 
Deze realisatie wordt gepland voor 
einde 1995 en de beslissing ter zake 
zou moeten worden genomen door 
de nieuwe provincie Vlaams Bra-
bant. Er rijst in dit verband duidelijk 
een probleem in verband met de ti-
ming. Rekening houdend met de tijd 
nodig voor het oprichten van een 
GFT-installatie en een verbrandings-
oven, vrezen wij dat het stort van 
Pellenberg overvol zal raken. Wel-
licht zal men er zelfs in verhoging 
gaan storten, dit ondanks het feit dat 
de minister zich hiertegen steeds 
heeft uitgesproken. 

Wanneer men kiest voor een ver-
brandingsoven, besteedt men vaak 
geen aandacht meer aan preventie, 
hergebruik en recyclage. Bovendien 
is er een verzekerde aanvoer nodig 
om een verbrandingsoven continu te 
laten werken. 

Wij zijn voorstander van een meer 
coherent en ambitieus plan met be-
trekking tot preventie, hergebruik en 
recyclage, met gebruik van de nieuw-
ste recyclagetechnieken. Onder meer 
voor de verwerking van rubber en 
tapijten bestaan er nu nieuwe tech-
nieken. Aan de mogelijkheid van ge-
controleerde, bovengrondse opslag 
wordt evenmin aandacht besteed. 
Een goed voorbeeld van een totaal 
concept bestaat in het Nederlandse 
Dordrecht. Het betreft een ver door-
gedreven selectiesysteem met nieu-
we technieken om de grijze restfrac-
tie te bewerken, onder andere anaë-
robe fermentatie, waardoor de rest- 

fractie nogmaals met één derde 
wordt verminderd. 

De voorzitter : De minister vice-pre-
sident heeft het woord. 

Minister vice-president N. De Batse-
lier : Mijnheer de voorzitter, colle-
ga's, pas vanaf 7 mei 1994 zal ik be-
voegd zijn voor de uitvoering van 
het nieuwe decreet in het kader van 
het afvalstoffenplan. 

Ik heb besloten om het ontwerp van 
een globaal concept voor Vlaams-
Brabant vooraf met de gemeenten te 
bespreken ; het is in eerste instantie 
hun bevoegdheid. Ten einde tot 
enige coherentie te komen, en reke-
ning houdend met de problemen van 
verschillende gemeenten om tot een 
concensus te komen, heb ik op 22 
maart 1994 dit ontwerp gelanceerd. 

Ik heb mij gebaseerd op een grondi-
ge analyse en op de basisopties uit 
het afvalstoffenplan, inclusief de ver-
branding. De prioriteiten werden 
evenwel behouden. Ik heb de ge-
meenten verzocht om tegen 1 mei 
1994 hun opmerkingen mee te delen, 
wat toch zeker een vorm van in-
spraak is. 

Dit is weliswaar niet de gemakkelijk-
ste handelwijze. Wanneer de beslui-
ten zonder inspraak worden geno-
men, is er geen verzet, maar wanneer 
dit op een open manier gebeurt, is 
iedereen vaak gealarmeerd. De 
Vlaamse debatcultuur is blijkbaar 
nog steeds even armzalig als vijftig 
jaar geleden. 

Ik heb enkele bedenkingen bij wat 
mevrouw Aelvoet zegt over het glo-
baal concept. In dit concept is er in-
derdaad sprake van verbranding, 
maar dit in laatste instantie. Alle heil 
wordt evenwel verwacht van preven-
tie, recyclage en hergebruik. Er werd 
eveneens tijd uitgetrokken voor een 
evaluatie van de preventiemaatrege-
len van de gemeenten. De gemeen-
ten die hun verplichtingen niet nako-
men, zullen hiertoe worden ver-
plicht. 

In Vlaams-Brabant zal de restfractie 
inderdaad niet meer worden bepaald 
door storten, maar wel door verbran-
ding. De gemeenten hebben er zeker 
baat bij om aan preventie en herge-
bruik te doen. Wanneer zij dit niet 
doen, zal de verbrandingscapaciteit 
van de verbrandingsoven dermate 
hoog zijn, dat een zeer hoge investe-
ring zal worden geëist. Door werke-
lijk aan preventie te doen kan dit 
enorme bedrag evenwel worden ge-
halveerd. 

Ik veronderstel dus dat bepaalde ge-
meenten uiteindelijk toch voor een 
preventiebeleid zullen kiezen en niet 
voor verbranding, zij het niet zozeer 
om ecologische dan wel om materia-
listische redenen. 

Mevrouw Aelvoet, de Vlaamse rege-
ring heeft Drogenbos niet aangewe-
zen als sorteercentrum omdat er 
daar geen bouwheer aanwezig is. 
Daarom heeft de Vlaamse regering 
gekozen voor Rotselaar, waar zich 
wel een initiatiefnemer bevindt. 

Mevrouw M. Aelvoet : Kwamen ze 
niet allebei in aanmerking ? 

Minister vice-president N. De Batse-
lier : Inderdaad, in de nota is zowel 
sprake van Rotselaar als van Dr-
ogenbos. Ik herhaal echter dat Dr-
ogenbos niet over een bouwheer be-
schikt. 

Ik ben niet bevoegd inzake de inter-
communales. 

Ik wijs erop dat de grondwetgever 
de provincie wenst te herwaarderen. 
De Vlaamse regering past deze nieu-
we visie over de provincies toe in 
haar Afvalstoffendecreet. De pro-
vincies krijgen een coördinatieop-
dracht. De nieuwe provincie 
Vlaams-Brabant krijgt deze functie 
vanaf 1 januari 1995. Vanaf die 
datum kan de nieuwe provincie het 
dossier bestuderen zowel inzake de 
capaciteit als de vestigingsplaats. 

De Vlaamse regering heeft inzake 
het afvalstoffenbeleid van de provin-
cie Vlaams-Brabant geprobeerd de 
recyclage en de preventie aan te 
moedigen.  Bij  de voorstelling van 
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mijn plan heb ik heel wat tegenstand 
ondervonden. Ik wacht nu op de re-
acties van de betrokken gemeenten. 

De voorzitter : Mevrouw Aelvoet 
heeft het woord. 

Mevrouw M. Aelvoet : Mijnheer de 
minister, ik wil nog even verwijzen 
naar de GFT-installatie, in een 
woonzone, waarbij gevreesd wordt 
voor geurhinder, terwijl Halle-Vil-
voorde beschikt over een zeer geso-
fistikeerde technologie en Interleu-
ven daarentegen werkt met een ver-
ouderde technologie. 

Minister vice-president N. De Batse-
lier : Wij woeden steeds met hetzelf-
de probleem geconfronteerd. Ieder-
een is voorstander van preventie en 

voorkoming zolang de infrastructuur 
niet in zijn omgeving komt. Het is 
naief te denken dat men ooit een 
systeem zal uitvinden dat geen reuk-
hinder veroorzaakt. 

Mevrouw M. Aelvoet : Ik heb de 
vestiging of de opstelling van een in-
stallatie daartoe helemaal niet op de 
korrel genomen, maar ik pleit ervoor 
de beste technologie te gebruiken 
om dat te doen. 

Minister vice-president N. De Batse-
lier : Dan zitten we op dezelfde golf-
lengte, maar de initiatiefnemer moet 
me dan ook een dossier voorleggen 
om subsidiëring te bekomen. 

Mevrouw M. Aelvoet: Via subsidië-
ring hebt u dan toch een stok achter 
de deur. 

Minister vice-president N. De Batse-
lier : Ik kan dan beslissen het project 
niet te subsidiëren. 

Mevrouw M. Aelvoet : Dat is toch 
niet gebruikelijk ? 

Minister vice-president N. De Batse-
lier : De mentaliteit van geven en 
nemen bestaat niet meer. Het kan 
dus wel. 

Mevrouw M. Aelvoet: Nochtans zie 
ik dat geregeld gebeuren. 

— Het incident wordt gesloten  om 
11.44 uur. 
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