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Commissie voor Woensdag 19 oktober 1994 

Leefmilieu en Natuurbehoud 

VOORZITTER : de heer M. Ca-
poen 

— De interpellatie wordt gehouden 
om 10.15 uur 

Interpellatie van de heer L. Steenwe-
gen tot de heer N. De Batselier, mi-
nister vice-president van de Vlaamse 
regering, Vlaamse minister van Leef-
milieu en Huisvesting, over het huis-
houdelijk afval in Vlaams-Brabant 

De voorzitter : Aan de orde is de in-
terpellatie van de heer Steenwegen 
tot de heer De Batselier, minister 
vice-president van de Vlaamse rege-
ring, Vlaamse minister van Leefmi-
lieu en Huisvesting, over het huis-
houdelijk afval in Vlaams-Brabant. 

De heer Steenwegen heeft het 
woord. 

De heer L. Steenwegen : Mijnheer 
de voorzitter, mijnheer de minister, 
collega's, de afvalproblematiek in 
Vlaams-Brabant is uitgegroeid tot 
een geëmotioneerd onderwerp. Dat 
deze problematiek vandaag opnieuw 
ter sprake komt - moet komen -ligt 
niet aan Agalev maar aan een falend 
beleid. 

In maart laatstleden hebt u, mijnheer 
de minister, na lang wachten, een 
conferentie van burgemeesters bij-
eengeroepen en er een ontwerp van 
globaal concept voor de oplossing 
van de afvalproblematiek voorge-
steld. Deze conceptnota heeft lang 
op zich laten wachten. Mijn fractie 
verheugt er zich over dat het falend 

beleid aan de kaak werd gesteld en 
de overheid thans initiatieven neemt 
om op te treden tegen de uit de hand 
gelopen situatie. Ik geef eerlijk toe 
dat wij tevreden zijn met de inhoud 
van het concept. Het werd tijd dat 
men eindelijk toegeeft dat de hele 
provincie enkel op storten is aange-
wezen. Een beter voorbeeld van een 
niet-beleid was en is er niet. De ad-
ministratie heeft uiteindelijk erkend 
dat mijn partij inzake de afvalproble-
matiek in Vlaams-Brabant het bij 
het rechte eind heeft. 

Mijnheer de minister, hoewel deze 
interpellatie handelt over het om-
gaan met huishoudelijk afval wens ik 
te beklemtonen dat het beheersen 
van de afvalstroom niet beperkt mag 
blijven tot het huishoudelijk afval. In 
Vlaams-Brabant bedraagt dit slechts 
één derde van de totale afvalproduk-
tie. 

In april heeft mevrouw Aelvoet u 
vanop deze banken geprezen voor 
uw nieuw verantwoordelijkheidsbe-
sef. Jammer genoeg èn ondanks de 
nieuwe wind die door de kabinetten 
waait, stellen wij vast dat Interleuven 
haar destructief beleid voortzet. Er 
zal opnieuw gestort worden. De aan-
vraag om een stortvergunning te ver-
krijgen voor de site te Kerkom is een 
schoolvoorbeeld van onverantwoor-
delijkheid vanwege de intercommu-
nale, meer nog, het is een bewijs van 
gebrek aan ecologisch besef ! 

De oorzaak van de afvalberg moet 
aan de bron worden aangepakt. De 

gemiddelde afvalberg per inwoner 
van Vlaams-Brabant ligt nog steeds 
ongeveer 100 kilogram of bijna vijf-
tig percent hoger dan het landgemid-
delde. Het is duidelijk dat enkel een 
afvalvoorkomingsbeleid deze stroom 
kan stoppen. 

Voor Agalev gaat niet alleen alles 
veel te traag maar bovendien ook de 
verkeerde richting op. Als vrij jong 
parlementslid ben ik misschien wat 
ongeduldig. Toch zou ik graag van u 
vernemen hoe lang we nog moeten 
wachten vooraleer de overheid zicht-
bare initiatieven neemt. 

Mijnheer de minister, u hebt ver-
klaard dat u niet bevoegd bent voor 
de intercommunales zodat u ze niet 
rechtstreeks kunt aanpakken. U 
weet echter dat precies de intercom-
munales de gehele afvalsector behe-
ren. Beheren is in deze context vee-
leer een slechte woordkeuze. Het 
optreden van de intercommunales 
getuigt van een ongelooflijk wanbe-
leid. Bovendien bestaat er een sterke 
functieverweving tussen de beheer-
ders van de intercommunales en de 
bestendig afgevaardigden van de 
provincie. Bij Interleuven is dat een-
zelfde persoon. Hij zet het petje van 
de intercommunale Interleuven op 
en vraagt een vergunning aan voor 
de stortplaats in Kerkom, nadien 
wisselt hij het petje voor dat van be-
stendig afgevaardigde waarmee hij 
de vergunning verleent. Ook al bent 
u niet bevoegd voor intercommuna-
les, u weet dat dit een perfide situ- 
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Steenwegen 
atie is. Als lid van de Vlaamse rege-
ring is het uw plicht op te treden ! 

De aanvraag van Interleuven voor 
de site te Kerkom doet ons sterk 
twijfelen aan de correctheid van de 
cijfergegevens over de capaciteit van 
de huidige stortplaats te Pellenberg. 
Tijdens de conferentie van Vlaams-
brabantse burgemeesters in maart 
laatstleden hebt u verklaard dat Pel-
lenberg volstond en er geen nieuwe 
stortplaats moest worden gezocht. 
Tegen de tijd dat Pellenberg vol is, 
zou men immers alternatieven uitge-
werkt hebben. Ik herhaal dat Agalev 
de cijfers inzake de stortcapaciteit in 
Pellenberg steeds in vraag heeft ge-
steld en ook aangeklaagd heeft. 

Mijnheer de minister, u zult ons 
weer gelijk moeten geven. Wij zijn er 
niet op uit gelijk te hebben, wel om 
gelijk te krijgen. Agalev wenst dat 
het beleid ter zake verandert! U zult 
moeten beslissen over de noodzaak 
van een nieuwe stortplaats. Nog niet 
zo lang geleden hebt u gezegd dat 
Kerkom er niet zou, want niet moest 
komen. Niet alleen mijn fractie maar 
vooral de inwoners van Kerkom wil-
len u deze woorden nog eens horen 
herhalen. Komt de stortplaats te 
Kerkom er, of komt zij er niet ? 

Het preventie-, voorkomings- en re-
cuperatiebeleid loopt vertraging op. 
Sommigen twijfelen, mijns inziens 
terecht, aan de uitvoering van al 
deze principes. Indien de door de 
CVP verspreide berichten over de 
nieuw geplande verbrandingsoven 
met een capaciteit van 500.000 ton 
correct zijn, is een voorkomingsbe-
leid overbodig. De totale produktie 
bedraagt op het ogenblik slechts 
330.000 ton. Waarom zou men stre-
ven naar afvalvoorkoming of naar 
selectie en hergebruik ervan ? Een 
gloednieuwe verbrandingsoven is 
daar immers niet bij gebaat! 

Mijnheer de minister, Agalev is goed 
in het berekenen van afvalstromen. 
Uw cijfers benaderden de onze. De 
restfractie  na doorgedreven sorte- 

ring bedraagt slechts 8 percent van 
de huidige afvalberg ! Deze rest kan 
nog verder beperkt worden door 
toepassing van nieuwe Vlaamse 
technieken die tot nu toe jammer ge-
noeg enkel in het buitenland erkend 
en gebruikt worden. Men vraagt zich 
terecht af hoe dit alles mogelijk is. 
Bovendien wijzen de onderzoeksre-
sultaten inzake de verbranding van 
het restafval uit dat men energie zal 
moeten toevoegen in plaats dat er 
energie opgewekt wordt. 

De voorgestelde plannen om de af-
valberg te reduceren worden traag 
en onvolledig uitgeoefend. Het is 
duidelijk dat de vooropgestelde doe-
len niet zullen worden bereikt. Men 
dreigt niet alleen opnieuw zijn toe-
vlucht te zoeken in het oude ver-
trouwde storten, ook de druk wordt 
groter om snel over te gaan tot de 
bouw van een nieuwe verbrandings-
oven. Op die manier raakt het beleid 
verzeild in een negatieve spiraal van 
verkeerde beslissingen. De strijd 
tegen de afvalberg heeft soms een 
gelijkenis met de processie van Ech-
ternach. Ik bespaar u de lijst van alle 
projecten om het afvalprobleem te 
lijf te gaan. Het staat echter als een 
paal boven water dat de gedane be-
loften en de gerezen verwachtingen 
niet worden ingelost. Tegen de ach-
tergrond van twee "zwarte zonda-
gen" moet met deze trend worden 
gebroken. Het herstel in het geloof 
in de politiek kan enkel slagen als 
men gedane beloften houdt. Ik hoop 
dat u in het kader van deze proble-
matiek de gezinnen van Vlaams-Bra-
bant niet zult teleurstellen. 

Mijnheer de minister, tot slot van 
mijn interpellatie wens ik een aantal 
concrete vragen te stellen. 

Kunt u een duidelijk antwoord 
geven over het lot van Kerkom ? 

Vindt u het aangewezen dat een uit-
tredende deputatie nog snel een 
stortvergunning verleent die jaren-
lang op het beleid zal wegen ? 

Wat zal de definitieve capaciteit van 
de te bouwen verbrandingsoven zijn ? 

Ik vraag u met aandrang te beletten 
dat de deputatie, vooraleer ze op-
nieuw wordt samengesteld, nog snel 
een vergunning verleent met verdra-
gende gevolgen voor de toekomst. 

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

Minister vice-president N. De Batse-
lier : Mijnheer de voorzitter, ik zal 
mij in mijn antwoord bijzonder gere-
serveerd opstellen, zoniet moet ik 
brandhout maken van de inhoud van 
de interpellatie van de heer Steen-
wegen. 

Mijnheer Steenwegen, ik herhaal dat 
ik bijzonder bondig zal antwoorden 
op een aantal voor u uiterst belang-
rijke vragen. U kan er van op aan 
dat ik mijn uitspraken over dossiers 
ook op elk beleidsniveau probeer uit 
te voeren. Ik heb helemaal geen last 
van "zwarte zondagen". 

Ik blijf tegenstander van een stort-
plaats te Kerkom. Ik kan echter niet 
beletten dat een intercommunale 
een milieuvergunning aanvraagt. Ik 
ben en blijf een voorstander van ba-
sisdemocratie. Het gemeentelijk be-
leidsniveau heeft beslist een aantal 
bevoegdheden over te dragen aan 
een intercommunale. Wat mijn me-
ning over intercommunales ook 
moge wezen, als minister van Leef-
milieu en Huisvesting kan en mag ik 
mij niet mengen in de beslissings-
macht van de gemeentelijke over-
heid. U als parlementslid kunt dat 
evenmin. 

De voorzitter staat u nu wel toe uw 
betoog te houden, maar mocht alles 
wat buiten het betrokken bevoegd-
heidsdomein valt uit uw tekst wor-
den geschrapt, dan zou er niets meer 
overblijven. 

Als de intercommunale Interleuven 
mij een vergunning voorlegt, wat ze 
kan en zal doen, dan zal die -zoals ik 
eerder al heb beklemtoond- op een 
vastberaden "neen" worden ont-
haald. 

Wat recyclage en preventie betreft 
kunt u er de beleidsnota van 22 
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De Batselier 
maart 1994 op nalezen. Daarin vindt 
u niet alleen het principe, maar ook 
de concrete maatregelen terug. Die 
maatregelen moeten nu elke keer ter 
plaatse worden toegepast en ik kan 
tot nader order toch niemand ertoe 
verplichten dat op een bepaalde 
plaats te doen. 

In de vermelde nota verzoeken we 
bovendien de provincie Vlaams-Bra-
bant zich over de restfractie uit te 
spreken en daarbij in de eerste 
plaats rekening te houden met -zoals 
u terecht zei- preventie. Tot vandaag 
heb ik overigens nog geen aanvragen 
ontvangen die betrekking hebben op 
700.000 ton. De voorgestelde ver-
brandingscapaciteit moet hoe dan 
ook in overeenstemming zijn met het 
gevoerde preventiebeleid. De ge-
meenten in Vlaams-Brabant zijn het 
daar volkomen mee eens en ik zie 
dan ook niet in waarom Vlaams-Bra-
bant of ikzelf er nu anders over zou-
den oordelen dan enkele maanden 
geleden. Sinds 7 mei 1994 is er op-
nieuw een afvalstoffendecreet van 
kracht waarin de rol van de provin-
cie wordt omschreven als een bemid-
delingsfunctie tussen de gemeenten. 
Wij voeren uit wat daarin staat en 
daar houdt het bij op. 

De voorzitter : De heer Steenwegen 
heeft het woord. 

De heer L. Steenwegen : Mijnheer 
de minister, het nieuwe aspect van 
deze zaak bestaat erin dat Interleu-
ven een vergunning heeft aange-
vraagd. Als de intercommunale er 
vrede mee zou nemen dat Pellenberg 
volstaat tot er recuperatie mogelijk 
is of tot er alternatieven voorhanden 
zijn, dan zou ze die aanvraag toch 
niet hebben ingediend ? 

Minister N. De Batselier : Het gaat 
er niet om of de intercommunale een 
aanvraag indient om een of andere 
reden, maar wel dat ze het récht 
heeft om dat te doen. Ik hoop van 
harte dat u niet voor elke van de 
11.000 aanvragen voor milieuvergun-
ningen een interpellatie zult houden 
om uit te vissen of ik ze al dan niet 
zal weigeren. Dat mag ik u zelfs wet-
telijk niet vertellen en als we de be-
leidsnota van 22 maart niet hadden 
opgesteld, dan zou ik u ook mijn me-
ning niet kunnen geven, want daar-
voor moet ik dan het advies van de 
commissies afwachten. Dat is de rol 
van de minister in deze materie. 

De heer L. Steenwegen : Mijnheer 
de minister, ik stel alleen vast dat de 
verwezenlijkingen die u vooropstelt 
aanzienlijke vertragingen oplopen. 
Bovendien zal in Pellenberg een 
"aardige berg" ontstaan als de capa-
citeit daar wordt gehandhaafd. De 
beleidsverantwoordelijkheid ligt dus 
niet alleen bij diegenen die alsmaar 
van petje veranderen en die zich ui-
teraard in een moeilijke positie be-
vinden, maar evenzeer bij u. U wordt 
verondersteld de preventie aan te 
zwengelen en het is op dat gebied 
dat er snel wat moet gebeuren. 

Minister N. De Batselier : Wilt u nu 
eens concreet zeggen wat er dan 
dient te gebeuren ? 

De heer L. Steenwegen : U kunt de 
OVAM toch meer personeel geven ? 

Minister N. De Batselier : En wat 
moet ik daar dan mee doen ? 

De heer L. Steenwegen : Mijn colle-
ga, de heer Barbé, heeft hier een jaar 
geleden reeds op aangedrongen. 

Minister N. De Batselier : De heer 
Barbé heeft slechts 250 stemmen ge- 

haald bij de gemeenteraadsverkie-
zingen. 

De heer L. Barbé : Mijnheer de 
voorzitter, ik ben nu al acht jaar op 
een hoffelijke en constructieve ma-
nier met politiek bezig. Ondanks de 
totaal misplaatste en onterechte op-
merking van de minister zal ik die 
houding handhaven. Ik wil echter 
expliciet mijn ontstemming over zo'n 
opmerking uitdrukken. Dit zal dan 
ook in het verslag worden opgeno-
men. 

De heer R. Swinnen : Ik wil hier aan 
toevoegen dat de partij die zich ach-
ter het gemodereerde standpunt van 
de minister heeft geschaard bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in Bou-
tersem een enorme vooruitgang 
heeft geboekt en haar aantal zetels 
bijna heeft verdubbeld. Hieruit blijkt 
dat de bevolking zich kan scharen 
achter het standpunt van de minister. 
Dit standpunt werd in alle duidelijk-
heid meegedeeld aan de burgemees-
ters van Vlaams-Brabant tijdens de 
reeds genoemde conferentie van 
burgemeesters. Daarenboven blijkt 
dat Interleuven tijdelijke alternatie-
ven zoekt om het storten in Pellen-
berg te verminderen. Voor de regio 
Tienen-Diest wordt thans ook ge-
stort op vergunde stortplaatsen in de 
provincies Antwerpen en Limburg. 

Minister N. De Batselier : Mijnheer 
Barbé, na acht jaar in de politiek zou 
u toch moeten weten dat u mij niet 
kunt interpelleren als ik nog geen 
uitspraak heb gedaan. 

— De vergadering wordt gesloten om 
10.35 uur. 
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