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WAARNEMEND VOORZITTER : De heer Leo-
nard Quintelier

– De interpellatie wordt gehouden om 14.06 uur.

Interpellatie van de heer Marc Cordeel tot de heer
Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de
zonevreemde bedrijfsgebouwen en het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Cordeel tot de heer Baldewijns, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening, over de zonevreemde bedrijfsge-
bouwen en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaande-
ren.

De heer Cordeel heeft het woord.

De heer Marc Cordeel : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, geachte collega's, zoals het
decreet van 24 juli 1996 houdende de ruimtelijke
planning voorschrijft, bestaat het Structuurplan uit
drie onderdelen : een informatief, een richtingge-
vend en een bindend gedeelte. In het richtingge-
vend gedeelte worden de grote lijnen afgebakend
van de gewenste ruimtelijke structuur voor de
komende jaren. Daarbij wordt uitgegaan van de
bestaande toestand zoals beschreven in het infor-
matief gedeelte.

Het is precies met betrekking tot deze bestaande
toestand dat zich de meeste problemen voordoen
voor de realisatie van de gewenste nieuwe struc-
tuur inzake bodemgebruik in Vlaanderen. Vlaan-
deren is op ruimtelijk vlak immers geen maagd
meer. Het gebruik van panden en gronden zal niet
altijd overeenstemmen met de gewenste opties van
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Een van
de voorbeelden van niet-overeenstemming is de
problematiek van de zonevreemde gebouwen en
bedrijven. In deze commissie werd de minister

reeds vaak gevraagd naar zijn zienswijze op deze
dossiers.

Een en ander houdt verband met artikel 79 van de
stedenbouwwet, waardoor uitbreidingen en ver-
bouwingen voor zonevreemde bedrijven en gebou-
wen in een strikt beperkend keurslijf worden gego-
ten. De heren Lachaert en Decaluwé hebben hier-
omtrent reeds verschillende malen de kat de bel
aangebonden.

We moeten ook stilstaan bij het feit dat er de
komende jaren naast de wettelijke beperkingen,
ook beleidsmatige beperkingen zullen zijn, dit ten
gevolge van de opties van het ontwerp van Ruim-
telijk Structuurplan Vlaanderen. De minister heeft
er reeds verschillende malen de nadruk op gelegd
dat het Structuurplan een beleidsplan is dat de
beleidsmatige krijtlijnen vastlegt voor de toekomst.
Elke betrokken overheid is gebonden door de
opties van de bindende bepalingen van het Struc-
tuurplan. Nodeloos te zeggen dat die opties de toe-
komst van de Vlaamse ruimtelijke ordening zullen
determineren. Het belang van die opties kan dus
niet genoeg worden benadrukt.

Dat geldt ook voor de problematiek der zone-
vreemde gebouwen en bedrijven. De beperkingen
op algemene basis zijn intussen bekend. Wat het
wonen betreft, is er een 60/40-verdeling tussen ste-
delijke gebieden en kernen in het buitengebied.
Wat de nieuwe bedrijfsterreinen betreft, is er een
80/20-verdeling tussen economische knooppunten
en de niet-knooppunten. Daarnaast is er een meer
specifieke beperking voor de historisch gegroeide
bedrijven. Het betreft een beperking tot 500 hecta-
re voor het hele Vlaamse grondgebied. Naast de
wettelijke beperkingen ten gevolge van artikel 79
van de stedenbouwwet, zullen er dus in de toe-
komst ook beleidsmatige beperkingen worden
opgelegd aan zonevreemde gebouwen en bedrij-
ven.



Met betrekking tot het eerste aspect van deze pro-
blematiek  –  het regelgevend kader  –  dient te
worden vastgesteld dat de minister een omzend-
brief heeft rondgestuurd over het gebruik van een
zogenaamd afwijkend sectoraal BPA. Zo kunnen
de gemeenten onder bepaalde voorwaarden via
een bestemmingswijzigend BPA afwijken van de
gewestplannen. De toestand moet worden geëvalu-
eerd op basis van de principes die zijn opgenomen
in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Ondanks de wettelijke speelruimte die zo wordt
gecreëerd, is er nochtans geen verwijzing naar de
oppervlaktebeperkingen die in het ontwerp van
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen zijn
weerhouden. Zo is er geen verwijzing naar de 500
hectare voor historisch gegroeide bedrijven. Met
andere woorden : de beleidsoptie om de gereser-
veerde oppervlakte te beperken tot 500 hectare zal
een zware hypotheek leggen op de mogelijkheden
van eventuele vragen tot uitbreiding.

Dat brengt ons ertoe te zeggen dat de omzendbrief
niets meer zal zijn dan een doekje voor het bloe-
den. De beleidsmatige beperking zal de nieuwe
wettelijke mogelijkheden via een sectoraal BPA,
nagenoeg tenietdoen. Dat is des te meer zo omdat
de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vlaanderen hoger op de wettelijke ladder
staan.

Daarom moeten we toch even stil blijven staan bij
deze beleidsopties. Nergens wordt aangegeven op
basis van welke redenen of criteria men is geko-
men tot de beperking van 500 hectare. Nochtans is
dit, gezien de geschetste situatie en de economi-
sche toestand, niet onbelangrijk. Problemen inzake
tewerkstelling zijn in eerste orde uiteraard het
gevolg van economische en sociale factoren. Maar
dat mag geen excuus zijn om bepaalde omgevings-
factoren, zoals de ruimtelijke ordening, buiten de
discussie te houden. Men mag geen beleid voeren
waarbij men geen rekening houdt met de gevolgen
voor de tewerkstelling. Het kan niet dat bedrijven
worden gedwongen om hun activiteiten te ver-
plaatsen, of erger nog, stop te zetten omwille van
een kortzichtig ruimtelijk beleid. Dat is zeker niet
aanvaardbaar als dit alleen gebeurt ten voordele
van enkele marginale effecten inzake ruimtege-
bruik en ecologie. Laat er echter geen misverstand
over bestaan : ik pleit zeker niet voor een onge-
breideld aansnijden van de overblijvende open
ruimte. Deze is immers te schaars geworden en laat
niet toe dat we in oude gewoonten hervallen en

onze toekomst op die manier verder hypothekeren.
Ik pleit echter wel voor een realistisch beleid, dat
zowel oog heeft voor de bestaande toestand als
voor de economische interpellaties van het ruimte-
lijk beleid. Het begrip economisch dient hier dan
ook niet eng te worden geïnterpreteerd, in termen
van ondernemingswinst, maar in een ruimere con-
text van tewerkstelling en toegevoegde waarde.
Alleen dan kunnen bijvoorbeeld negatieve aspec-
ten zoals delokalisatie worden aangepakt.

Over deze problematiek zou ik de minister het vol-
gende willen vragen. Welke mogelijkheden  –
beleidsmatig en juridisch  –  zullen er in de toe-
komst nog zijn om zone-eigen gebruik om te zetten
in zonevreemd gebruik ? In welke mate zal dit, bij-
voorbeeld in het kader van het hergebruik van
leegstaande bedrijfsgebouwen, nog mogelijk zijn ?
Kan de verordening die werd ingevoerd door het
decreet van 24 juli 1996 houdende de ruimtelijke
planning, in dit verband op gemeentelijk niveau
worden aangewend om dergelijke gebruikswijzi-
gingen toe te laten binnen de opties van de ver-
schillende structuurplannen ?

Zal de minister de bepalingen uit het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen over de 500 hectaren
voor historisch gegroeide bedrijven strikt han-
teren ? Op basis van welke criteria zal hij deze ver-
delen over het hele grondgebied ?

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, ik wil heel even inpikken op
het verband dat de heer Cordeel legt tussen de
omzendbrief en het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen. Volgens mij gaat deze brief enigszins
in tegen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen,
dat duidelijk voorziet in 500 hectaren voor histo-
risch gegroeide zonevreemde bedrijven, en de
bevoegdheid voor het afbakenen van deze opper-
vlakte bij de Vlaamse regering legt. Hoe staat dit in
relatie tot de bevoegdheid die de gemeenten nu
krijgen bij het invullen van deze nieuwe vorm van
BPA ? Wat is trouwens de zin van een gemeentelijk
structuurplan, als de gemeenten nu al kunnen uit-
pakken met een nieuw BPA dat  –  toch zeker wat
de zonevreemde bedrijven betreft  –  de hele
gemeente omvat ? Mij lijkt dit toch een essentieel
onderdeel van een globale visie op het gebruik van
de ruimte in deze gemeenten. Een gemeentelijk
structuurplan zou dus eerder prioritair moeten zijn,
terwijl in dit geval slechts sprake kan zijn van een
gevolgtrekking uit het door de gemeente uitgete-
kende structuurplan.
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De voorzitter : De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert : Mijnheer de minister, ik
heb gelezen dat het hier wel degelijk om een secto-
raal BPA handelt. Moeten we een dergelijk initia-
tief verwachten met betrekking tot de bestem-
mingswijziging van de gebouwen ? In feite doet
zich daar hetzelfde probleem voor. Het gaat om
individuele industriële gebouwen, waarvan de
bestemming in feite alleen kan worden gewijzigd
bij de noodzaak tot aanpassing aan de Vlarem-
reglementering, de zogenaamde sectorale voor-
waarde. Dat zou dus ook iets breder kunnen wor-
den bekeken, althans volgens de omzendbrief, die
ik een zeer goed initiatief vind.

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Mijnheer de voorzitter,
de problematiek die de heer Cordeel heeft aange-
sneden, komt hier niet voor de eerste keer aan bod.
We hebben hierover reeds bij herhaling een
gedachtewisseling gehad. Ik wil echter uitdrukke-
lijk ingaan op zijn zeer gerichte vragen.

In de eerste plaats zijn de juridische mogelijkheden
om het gebruik van gebouwen en/of terreinen van
zone-eigen in zonevreemd om te zetten, bepaald
door de bestaande goedgekeurde gewestplannen
en bijzondere plannen van aanleg met de daaraan
gekoppelde voorschriften. Beleidsmatig geeft het
ontwerp van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaan-
deren in het indicatieve deel  –  voor deze materie
zijn dat de bladzijden 133 en 134  –  de ontwikke-
lings- en uitbreidingsmogelijkheden aan voor
bestaande bedrijven buiten de bedrijventerreinen.
Bovendien werd op 27 februari de omzendbrief
RO 97/01 in verband met het BPA voor zone-
vreemde bedrijven goedgekeurd. Hierin wordt een
duidelijk kader aangegeven voor deze uitbreidin-
gen.

U had ook een vraag over de gemeentelijke veror-
deningen. Deze vormen niet het aangewezen mid-
del om gebruikswijzigingen te beoordelen. De door
mij aangehaalde omzendbrief geeft duidelijk aan
hoe via het instrumentarium van het BPA een  –
ook ruimtelijk verantwoorde  –  oplossing kan wor-
den bereikt.

Betreffende de problematiek van de historisch
gegroeide bedrijven en de terzake voorziene 500
hectaren, wil ik u er eerst en vooral op wijzen dat
het hier meestal handelt om zone-eigen bedrijven
die via hun gewenste uitbreiding dit gedeelte zone-
vreemd zien worden. Met deze precisering krijgen

we wellicht een beter zicht op de kwantiteit. Histo-
risch gegroeide bedrijven zijn vaak gebonden aan
gemeenten die geen economisch knooppunt zijn.
Vanuit deze optiek heeft de Vlaamse regering
bepaald dat een gebied van 500 hectare, dat aan-
sluit bij het bestaande bedrijf of bij de kern van het
buitengebied, kan worden afgebakend. Mijn admi-
nistratie zal een inventaris bijhouden van deze
bedrijven. Gaan we dat allemaal ineens kunnen
afbakenen ? Hoe gaat dat in zijn werk ? We zullen
dit geleidelijk aan concretiseren. De vijfjaarlijkse
evaluatie van het Ruimtelijk Structuurplan is een
prima gelegenheid om na te gaan of de grootte van
die oppervlakte moet worden aangepast.

De heer Sannen heeft verwezen naar de samen-
hang tussen de omzendbrief en het Ruimtelijk
Structuurplan. Ik meen hier al een gedeeltelijk ant-
woord op gegeven te hebben. We moeten ervan
uitgaan, mijnheer Sannen, dat we met de omzend-
brief geprobeerd hebben een onmiddellijke oplos-
sing te bieden voor de belangrijkste problemen.

De vragen van de heer Lachaert heb ik niet hele-
maal begrepen. Hij heeft het over het loskoppelen
van bedrijfsgebouwen van hun bestemming. Elk
gebouw hoort eigenlijk thuis in een bepaalde zone.

De heer Patrick Lachaert : Ik zal een concrete
vraag stellen. Men koopt een boerderij en men wil
daar een vleesversnijderij in onderbrengen. Dat is
vandaag niet mogelijk. Dit is een extreem voor-
beeld, maar vroeger was dat in elk geval wel moge-
lijk. Kunnen we daar niets aan doen ?

De heer Marc Cordeel : Ik ken toevallig een derge-
lijk voorbeeld. Vlak in die woonwijk ligt een land-
bouwgebied. De boerderij stoort de omwonenden
omdat ze zo dichtbij ligt. De mensen daar vragen
een bestemmingswijziging.

Minister Eddy Baldewijns : Dergelijke bestem-
mingswijzigingen zijn alleen mogelijk via een ver-
gunning. Deze zaken moeten ad hoc kunnen wor-
den beoordeeld. Als een bedrijf zonevreemd geo-
riënteerd is, moet de geëigende weg worden
gevolgd. Ofwel plant men het bedrijf in een zone
waar het thuishoort, ofwel beslist men dat het ver-
antwoord is om het daar te houden. Dat laatste kan
worden geregeld via een BPA.

De heer Marc Cordeel : Kan dat voor één bedrijf ?

Minister Eddy Baldewijns : Ik sta daar weigerach-
tig tegenover. We kunnen toch moeilijk een BPA
wijzigen voor één persoon. Het moet een zaak zijn
van algemeen belang. Ik vermoed dat het hier om
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een concrete situatie gaat, mijnheer Cordeel. Voor
elk geval moet men de geëigende weg bewandelen.

De voorzitter : De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert : Dat probleem kan dus
vandaag niet worden opgelost. Ik heb het over een
bedrijf dat in orde is qua bestemming maar dat qua
uitbreiding vastzit. Het ligt op de grens met een
andere zone. Ten gevolge van de sectorale voor-
waarden van Vlarem moet men een bijgebouw bin-
nen de eigen zone zetten. Dat is twijfelachtig : een
afzuiginstallatie bouwen is bijvoorbeeld toegelaten,
maar het bouwen van grote, echte bijgebouwen
mag niet. Volgens mij moeten ook andere bijge-
bouwen worden toegelaten wanneer ze ruimtelijk
niet echt ingrijpend zijn.

Er bestaat ook een BPA over de achtergebouwen.
Fabrieken hebben vaak achtergebouwen zonder
bestemming doordat het BPA hen dat verbiedt.
Men zou, rekening houdend met de filosofie van
verweving en gedeconcentreerde bundeling, die
verlaten panden een andere bestemming kunnen
geven. Vandaag is dat niet mogelijk. Theoretisch is
dat wel mogelijk via een BPA, maar dat is een
omslachtige procedure. Het gaat tenslotte slechts
om één zaak. Enige soepelheid is soms toch aange-
wezen.

De voorzitter : Mevrouw Tyberghien heeft het
woord.

Mevrouw Maria Tyberghien-Vandenbussche : In
het Structuurplan Vlaanderen staat ook dat op een
bepaald moment de gemeente kan oordelen of
bepaalde bedrijven kunnen uitbreiden. Het plan
bepaalt dat, als er een maximale verweving is met
goed nabuurschap, als alle mogelijke voorzieningen
er zijn, als de bestaande locatie verder kan worden
ontwikkeld, men een bestemmingswijziging kan
overwegen. Een dergelijk voorbeeld zou ik willen
gebruiken. Wat is er dan in de gemeentes mogelijk
met toepassing van de principes die in het Struc-
tuurplan Vlaanderen worden vooropgesteld ? Wat
is er mogelijk als bestemmingswijziging ?

Minister Eddy Baldewijns : De omzendbrief komt
in grote mate aan dit probleem tegemoet. Bij een
bestaand gebouw dat dwingend moet worden uit-
gebreid, maar waarbij je door die uitbreiding ris-
keert dat een deel van het gebouw zonevreemd
zou worden, krijgt men nu de kans om die uitbrei-
ding toch door te voeren. Dit moet een oplossing
kunnen bieden voor bestaande situaties.

Mevrouw Maria Tyberghien-Vandenbussche : Het
gaat dus niet om een bestemmingswijziging, maar
om ontwikkelingsperspectieven voor bestaande
bedrijven.

Minister Eddy Baldewijns : De vraag van de heer
Lachaert ging over leegkomende panden waar een
bestemmingswijziging aan moet worden gegeven.
In een algemeen kader beschikt men hier over het
instrument van het BPA.

De heer Patrick Lachaert : Het is dus eigenlijk het-
zelfde als het sectorale BPA : dat dient ook maar
voor één bedrijf. Zou hetzelfde, zonder de ruimte-
lijke ordening in gedrang te brengen, kunnen wor-
den ontworpen voor bestaande panden zonder
volume-uitbreiding ? Daardoor zouden bestaande
panden iets gemakkelijker een andere bestemming
kunnen krijgen. Natuurlijk beslist u daar in laatste
instantie over. Ik denk hierbij niet aan de hervor-
ming van een pand in het midden van een land-
bouwzone tot industriegebouw, maar aan bestaan-
de panden in industriezones.

Minister Eddy Baldewijns : Mijnheer Lachaert, uw
suggestie om op de weg die we nu al bewandelen,
verder te gaan, is een suggestie waar ik graag op in
wil gaan. Met de omzendbrief hebben we echter
geprobeerd om op zo korte mogelijke tijd een
ruimtelijk verdedigbare oplossing te geven aan
acute problemen. De oplossing brengt zeker geen
schade toe aan een goede ruimtelijke ordening in
zijn geheel.

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Mijnheer de minister, ik
weet natuurlijk niet wat het effect van deze
omzendbrief zal zijn. Als ik mijnheer Lachaert
interpretatie hoor, hou ik echter mijn hart vast.
Volgens hem geeft deze omzendbrief een bedrijf de
mogelijkheid om zich te regulariseren. Ik weet niet
hoe gemeenten zullen omspringen met deze
omzendbrief en met de nieuwe BPA's die ze moe-
ten maken. U sprak over 500 hectare, over de
inventaris die wordt bijgemaakt en over een vijf-
jaarlijkse bijstelling. Alles hangt af van de dyna-
miek die zo'n omzendbrief met zich meebrengt. Ik
kan ook andere interpretaties geven aan deze brief.
Ik vind het dan ook belangrijk om die inventaris
jaarlijks te krijgen : zo kunnen we zien welke dyna-
miek de omzendbrief en dat nieuwe BPA met zich
mee brengen.

U sprak ook over de nood aan onmiddellijke
oplossingen als reden van deze snelle beslissing.
Kunt u daar een voorbeeld van geven ? Zijn er
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inderdaad individuele gevallen die niet konden
worden opgelost ? Was de nood echt zo groot of
was deze omzendbrief een vorm van pasmunt ?
Dat laatste is mijn indruk.

Minister Eddy Baldewijns : Mijnheer Sannen, ik
hou niet van insinuaties. Deze omzendbrief kan
niet naar eigen goeddunken worden geïnterpre-
teerd, ook niet zoals u dat doet. Aan de basis moet
er steeds een globale visie liggen en de gemeenten
moeten een algemene inventaris maken. We wen-
sen dit te situeren binnen een goede ruimtelijke
ordening, wat betekent dat er geen discrepantie
mag bestaan tussen verschillende plaatsen : een
algemene visie is noodzakelijk. We bieden gemeen-
ten alleen de mogelijkheid om over een instrumen-
tarium te beschikken om binnen dit algemeen
kader eigen initiatieven te nemen.

De heer Ludo Sannen : Mijnheer de minister, de
interpretatie en het effect van deze omzendbrief
zal beter kunnen worden beoordeeld na een jaar.

De voorzitter : De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert : Wat zult u doen als de
gemeenten niets doen ?

Ik vind de omzendbrief een zeer goed initiatief,
maar ik mis een financiële ondersteuning van de
gemeente. De gemeente verricht veldwerk, dat
eigenlijk door het Ruimtelijk Structuurplan Vlaan-
deren zou moeten worden gedaan.

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Ik ga hier niet verder
op in, want dan dwalen we te ver af. Ik denk hierbij
aan een concrete omzendbrief waarvan velen vin-
den dat hij goed is, omdat hij beantwoordt aan hun
interpretatie. Bij de benadering van de problema-
tiek van deze omzendbrief, moet iedereen zijn ver-
antwoordelijkheid opnemen. Dat is vanzelfspre-
kend. Dit geldt ook voor de benadering van de
ruime problematiek van de ruimtelijke ordening.

Het is zeer goed dat het gewest bepaalde lijnen uit-
tekent en dat wij ons engageren om deze lijnen te
vertalen. Ik hoop dat het parlement hier ook ach-
terstaat. Het spreekt vanzelf dat iedereen op zijn
eigen niveau zijn verantwoordelijkheid moet
nemen. Dit geldt ook voor de gemeenten.

Als wij oplossingen zoeken voor acute situaties,
dan stellen wij een instrument ter beschikking. Dit
mag echter geen los gegeven zijn. Er moet een ach-
terliggende visie zijn. De gemeente moet via een
inventaris een overzicht maken, en een zekere
interpretatie en visie uitwerken. Daarom is er ook
de categorisering van verschillende mogelijke situ-
aties.

De voorzitter : De heer Lauwers heeft het woord.

De heer Herman Lauwers : Ik heb een technische
vraag. Vallen alle toepassingen van deze omzend-
brief, dus alle sectorale BPA's die onder deze for-
mule worden opgemaakt, onder die 500 hectare
historische bedrijven ?

De heer Ludo Sannen : Bijstelling is steeds moge-
lijk !

Minister Eddy Baldewijns : Mijnheer Sannen, der-
gelijke opmerkingen kan ik niet waarderen. Ik hou
niet van dit soort insinuaties. Zo heb ik als parle-
mentslid nooit politiek bedreven.

De genomen initiatieven worden opgenomen in de
uiteindelijke ruimtebalans. Het is evident dat men
veel beter kan evalueren na een refertetijd. Als er
vandaag over 500 hectare wordt gesproken, kan ik
u niet met zekerheid zeggen dat er de eerstvolgen-
de maanden genoeg vraag zal zijn om die 500 hec-
tare in te vullen. We beschikken echter wel over de
mogelijkheid. Het kader bestaat.

De heer Herman Lauwers : Het gaat dus om een
uitvoeringsinstrument om een begin te geven aan
die historische bedrijven tot een voorlopig maxi-
mum van 500 hectare.

De voorzitter : Mevrouw Tyberghien heeft het
woord.

Mevrouw Maria Tyberghien-Vandenbussche : We
moeten eerlijk zijn. Het gaat om een bestaand ins-
trument dat nog maar één maal werd gebruikt.
Door de omzendbrief van de minister hebben we
dit terug bovengehaald. Door de vele vragen heb-
ben we er zijn aandacht op gevestigd. Het bestaan-
de BPA met verkorte procedure was al door minis-
ter Kelchtermans ingericht. De minister heeft de
tijdsduur ervan beperkt. Maar het is geen nieuw
instrument, het bestond reeds.

Mijnheer Sannen, de gemeentebesturen kunnen dit
niet in 14 dagen regelen. U zegt dat u over een jaar
een evaluatie wilt. Ik hoop dat die evaluatie
gemaakt kan worden. Degenen die vandaag begin-
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nen, zullen echter nog niet klaar zijn. Lichtvaardige
beslissingen zijn niet mogelijk : men is gebonden
aan het openbaar onderzoek en aan adviezen, zoals
bij een echt BPA. We mogen niet de indruk geven
dat we een passe-partout hebben gecreëerd om
bepaalde zaken op te lossen.

De voorzitter : Mijnheer Sannen, u hebt aangekon-
digd dat u hier tijdens de volgende vergadering nog
op terugkomt.

De heer Ludo Sannen : Ik ben het met u eens. Ik
vroeg om een evaluatie na een jaar, omdat ik het
effect van die omzendbrief niet kan inschatten. Het
is ook mogelijk dat deze een drempelverhoging
met zich meebrengt. Daarnet heb ik ook het woord
bijstelling gebruikt, mijnheer de minister. Het is de
term die u zelf hebt gebruikt. U interpreteert mijn
woorden vanuit een bepaalde vooringenomenheid.

Minister Eddy Baldewijns : Vooringenomenheid is
mij zoals steeds vreemd, mijnheer Sannen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Etienne De Groot tot de
heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Open-
bare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
over de aanslepende verkeersmoeilijkheden op de
A12 Antwerpen-Brussel

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer De Groot tot de heer Baldewijns, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening, over de aanslepende verkeers-
moeilijkheden op de A12 Antwerpen-Brussel.

De heer De Groot heeft het woord.

De heer Etienne De Groot : Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, collega's, dat de A12 en
dan vooral het vak Brussel- Antwerpen één van de
drukst bereden wegen van ons land is, kan voor de
meeste leden van deze commissie bezwaarlijk nog
een geheim worden genoemd.

Bij de aanleg van de E19 heeft men destijds voor-
opgesteld dat door deze realisatie de verkeersas
Brussel-Boom-Antwerpen in belangrijke mate zou
worden ontlast. Niets is echter minder waar. De
drukte is er alleen maar toegenomen. Het volstaat

om een kaart te nemen waarop de A12 en de E19
zijn aangeduid, samen met de industriezones en de
woonkernen, om te concluderen dat er alleen al
een belangrijk bestemmingsverkeer is voor de
regio ten zuiden van Antwerpen, tussen Antwerpen
en Willebroek. Bovendien impliceert het statuut
van de Kennedytunnel dat het ADR-transport
vooral langs de A12 en dus via de Rupeltunnel
moet gebeuren. Zodra er een hindernis is van lan-
gere duur, zorgt dit alles ervoor dat men sluipwe-
gen moet gaan zoeken en dat de aangrenzende
woonkernen nog meer dan gewoonlijk worden
overbelast. Er ontstaan bijkomende moeilijkheden
doordat een degelijke verbinding tussen de A12 en
de E19 ten zuiden van Antwerpen uitblijft. Die ver-
binding zou de woonkernen, waar zoals in Boom
duizenden kinderen naar school trekken, onge-
moeid moeten laten.

Het zal voor de minister waarschijnlijk evenmin
een geheim zijn dat het openbaar vervoer in die
streek nogal stiefmoederlijk wordt behandeld.
Nochtans zou het openbaar vervoer de last gedeel-
telijk kunnen verminderen. Waarop wacht men om
de spoorbrug over het zeekanaal Brussel-Rupel in
gebruik te nemen ? Het heeft jaren gekost om die
spoorbrug te realiseren, maar nu blijkt dat ze reeds
geruime tijd in de lucht steekt als een stalen maar
impotente fallus.

Men moet beseffen dat men geen omelet kan
maken zonder eieren te breken. De objectieve
waarnemer verwacht echter dat de grootte van de
omelet in verhouding staat met het aantal gebro-
ken eieren. Dat is duidelijk niet langer het geval
voor de werken die de half-open sleuf tot voorbij
het kruispunt met de Pierstraat te Aartselaar moe-
ten verlengen. De vele doden die op dit kruispunt
vielen, maakten een infrastructureel ingrijpen drin-
gend noodzakelijk. Dat heb ik vroeger al in ver-
schillende interpellaties aangetoond. We waren ons
ervan bewust dat de onmisbare werken tijdelijk
voor grote hinder zouden zorgen, zowel voor de
automobilisten op de autoweg als voor de aangren-
zende gemeenten.

Het resulteerde soms in gezucht en gesakker, maar
net als de communistische Chinezen ten aanzien
van Hong Kong, beschikten de getroffen mensen
ook hier over een aflopende klok. De werken zou-
den immers na twee jaar  –  op het einde van deze
maand  –  zijn beëindigd. Maar dat einde lijkt nu
veraf. De ingebruikneming van de helft van de tun-
nel  –  voorzien voor december 1996  –  lijkt voor
onbepaalde tijd te zijn verdaagd. Voor de automo-
bilisten die voorbij de werken sukkelen, is het geen
bemoedigende aanblik. Vaak hebben ze kunnen
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zien dat de werken stillagen of dat er slechts een
handvol mensen aan de slag waren. In elk geval
kon uit niets worden opgemaakt dat men de
bedoeling heeft om de werken spoedig te voltooi-
en.

Deze gang van zaken is voor de voorbijrijdende
automobilisten en voor de aangrenzende gemeen-
ten een ware nachtmerrie. Voor verschillende van
de aangelanden is het bovendien een economische
ramp. Sommigen hebben hun deuren al gesloten.
Anderen zagen hun omzet drastisch dalen. Dit kan
zo niet blijven duren. Zijn deze werken behekst of
is dit een zoveelste voorbeeld van de vroegere Bel-
gische  –  nu Vlaamse  –  ziekte ? Ik herinner u aan
de E313. Ook op deze drukke verkeersas slaagt
men er maar niet in om de werken binnen een aan-
vaardbare periode te voltooien. In elk geval moet
worden vermeden dat door onvruchtbare behande-
ling van geschilpunten tussen aannemers en de
overheid, er een nodeloos uitstel komt.

Ik herhaal wat ik al heb gezegd tegen uw voorgan-
ger Kelchtermans. Men zou een historische fout
maken, mocht men bij de uitvoering van deze
belangrijke werken geen rekening houden met de
verkeersproblematiek van de streek. De proble-
men zijn onder andere te wijten aan de overbelas-
ting van de woonkernen door niet-bestemmings-
verkeer tussen de A12 en de E19. Men zal hoe dan
ook in de toekomst verplicht zijn om de expresweg
–  die op het grondgebied van Aartselaar voorlopig
werd geschrapt  –  door te trekken zoals op het
gewestplan staat aangegeven. Men kan evenmin de
noodzaak ontkennen van een verbinding met het
industrieterrein Krekelenberg. Indien men bij de
verlenging van de expresweg structuren aanwendt
zoals geluidsbermen of geluidsdrempels, zal men
voor een groot stuk aan de bezwaren van de
omwonenden tegemoet kunnen komen. Bij dit
alles stel ik mij ook vragen over de gebruiksvrien-
delijkheid en de veiligheid van de oversteekplaat-
sen voor de zwakke weggebruikers  –  voetgangers
en fietsers. Zij krijgen ter hoogte van de Brande-
kensweg te Schelle een oversteekplaats.

Ik heb getracht de redenen van mijn grote
bezorgdheid uiteen te zetten. Ik vraag de minister
of hij die bezorgdheid deelt. Bovendien zou ik wil-
len weten of hij van plan is om adequaat op te tre-
den. Mijnheer de minister, ik besluit met zes con-
crete vragen. Eén, wat zijn de redenen voor de
grote vertraging die de werken blijken op te
lopen ? Twee, kan er nu reeds een datum worden
vooropgesteld waarop men de werken moet heb-

ben voltooid ? Drie, zult u alles in het werk stellen
om te verhinderen dat de werken nog vertraging
oplopen ? Vier, hebben de aanpalende eigenaars
recht op een schadevergoeding als zij een buitenge-
wone schade kunnen aantonen ? Vijf, zult u voor
de definitieve realisatie rekening houden met de
belangen van voetgangers en fietsers ? Zij moeten
over veilige oversteekplaatsen kunnen beschikken.
Zes, kunt u bevestigen dat het departement instemt
met het doortrekken van de expresweg van de E19
naar de A12 ? Zo ja, hoever staat men dan met dit
dossier en voor wanneer wordt de realisatie
gepland ?

De voorzitter : De heer Doomst heeft het woord.

De heer Michel Doomst : Mijnheer de voorzitter,
mijn betoog zal kort zijn en met minder genetische
terminologie doorspekt dan mijn voorganger.

Mijn vraag heeft veeleer betrekking op de intentie
om op vrij korte termijn van de expresweg een
autosnelweg te maken. Ik denk dat daar inderdaad
redenen toe kunnen zijn. De verkeersdrukte is
daar de laatste jaren enorm toegenomen en in een-
zelfde verhouding dus ook de verkeersonveilig-
heid. Er wordt een enorm hoge snelheid gemeten
en de veiligheid aan de kruispunten in een aantal
gemeenten is inderdaad ernstig bedreigd. De aan-
sluitingen aldaar vanuit de gemeenten op de huidi-
ge expresweg zijn nog nauwelijks te verantwoor-
den.

Lange tijd heeft men gedacht dat de E19 de hoofd-
as naar Antwerpen zou zijn en blijven, maar nog
steeds wordt in feite voor de expresweg gekozen
om de lijdenswegen op de E19 te vermijden. Ik heb
vernomen dat u de goede intentie hebt om eventu-
eel van die expresweg een autosnelweg te maken.
Ik denk dat het een aanvaardbare intentie is, maar
ik neem aan dat dit voornemen van u nog gepla-
veid zal moeten worden met een heel goede voor-
bereiding.

Daarom wens ik u een aantal vragen te stellen. Ten
eerste, moet hier inderdaad nog grondig studie-
werk aan voorafgaan of ligt de principiële beslis-
sing reeds zo goed als vast ? 

Ten tweede, welke knelpunten hebt u concreet nog
op het terrein waargenomen ? Ik heb namelijk ver-
nomen dat u zich tussen het geraas hebt bewogen
om zelf ter plekke de situatie te ervaren en waar te
nemen.
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Ten derde, ik meen dat in de meerjarenplanning
voor 1999 al voor een deel een verbintenis is inge-
bouwd. Gaat die men die ook doorzetten ? 

En tot slot : is hiermee dan definitief de conceptfa-
se aangevat en is dit het officieuze startschot voor
een eventuele uitvoering ? 

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Ik heb reeds vroeger een
interpellatie gehouden over  –  in het bijzonder  –
het gedeelte dat mijnheer De Groot aanhaalde in
verband met de expresweg Kontich-Boom. Uit de
antwoorden concludeerde ik dat het voor mij zeker
niet evident is te investeren in een nieuwe expres-
of autoweg als oplossing voor de problematiek.

De heer De Groot wees trouwens ook reeds op het
feit dat een aantal andere dossiers met betrekking
tot het openbaar vervoer  –  lijn 52, enzovoort  –
stilliggen. In die zaken zou dringend schot moeten
komen. De minister heeft onlangs in dat verband
antwoorden gegeven. Maar zowat een jaar geleden
heb ik een vraag gesteld over de N171, waarop de
minister heeft geantwoord dat er met de gemeen-
ten zou worden onderhandeld, onder andere met
de gemeente Rumst die het grootste aantal proble-
men naar voren bracht en het project eigenlijk niet
zo goed zag zitten in het kader van het mobiliteits-
convenant. Het zou dus misschien interessant zijn
om nu te horen wat de stand van zaken is.

Wat de problematiek van de A12 zelf betreft, kan
ik voor een deel akkoord gaan met de meningen  –
het nodeloos rekken van de werken, enzovoort  –
die hier zijn aangebracht. Ik denk dat we er alle-
maal van overtuigd zijn dat hiervoor een oplossing
moet komen.

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Mijnheer de voorzitter,
collega's, voor de bouw van de betonnen keermu-
ren van de A12 diende een bouwput met een diep-
te van ongeveer acht meter in de klei uitgegraven
te worden. Het verkeer op de as Brussel-Antwer-
pen dient steeds te blijven doorgaan op twee maal
twee rijstroken. Hierdoor was de beschikbare
breedte van de bouwput beperkt zodat de wanden
vrij steil dienden te zijn en volgens het lastenboek
dienden te worden beschoeid.

Omdat de aannemer deze beschoeiing niet in zijn
aanbestedingsprijs voorzien had, trachtte hij de
wanden uit te voeren zonder beschoeiing. Dit laat-
ste bleek echter niet mogelijk zodat een zware dis-
cussie ontstond tussen de aannemer en het bestuur.
De aannemer onderbrak zijn werken eenzijdig
gedurende enkele maanden en hervatte zijn wer-
ken nadat het bestuur gedreigd had met het treffen
van maatregelen. De bouw van een Berlijnse muur
als beschoeiing van de sleuf, waarop de aannemer
dus niet had gerekend, gaf aanleiding tot verdere
vertraging. Hierdoor verschoven andere werken
naar de winterperiode. De natte maand november
1996 en de sneeuw en vorstperiode in de maanden
januari en februari beletten de aannemer eveneens
om de werken op volle kracht verder te zetten. Tus-
sen haakjes, het geschil tussen aannemer en
bestuur zal uiteindelijk beslecht worden voor de
rechtbank. De totale vertraging beloopt momen-
teel een zestal maanden. Afhankelijk van de weer-
somstandigheden en indien geen onverwachte
technische moeilijkheden opduiken zullen de wer-
ken ofwel juist voor ofwel na de winterperiode
1997-1998 beëindigd zijn.

Ik kan u verzekeren dat de administratie en ikzelf
uiteraard alles in het werk stellen opdat de werken
zo vlug mogelijk zouden zijn beëindigd. Ingeval de
contractueel voorziene uitvoeringstermijnen over-
schreden worden, zal ik niet nalaten om alle
dwangmaatregelen, die tot mijn beschikking, staan
toe te passen. Uiteraard is het de rechtbank die
hierover te rechter tijd een beslissing zal moeten
nemen.

Mijnheer De Groot, u hebt ook gezinspeeld op de
problematiek van de naastwonende. In verband
met de belastingaangifte lijkt het me absoluut bil-
lijk dat er rekening wordt gehouden met een ver-
minderde omzet van sommige aanpalende bedrij-
ven door een verminderde bereikbaarheid gedu-
rende de periode van de uitvoering van de werken.
Dit behoort echter niet tot mijn bevoegdheden. De
bereikbaarheid wordt echter voor iedereen in de
grootst mogelijke mate behouden. De bedrijven
die tot nog toe een geding hebben aangespannen,
hebben allen aan het kortste eind getrokken.

We hebben veel aandacht voor de andere wegge-
bruikers. In de begroting is een bedrag van 12 mil-
joen frank opgenomen voor de bouw van een voet-
gangersbrug over de A12 ter hoogte van de Lin-
denboslaan. De administratie overweegt deze brug
te laten bouwen door de aannemer die momenteel
de werken uitvoert, om zo snel mogelijk over een
veilige oversteekplaats te kunnen beschikken.
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In eerste instantie zal de aansluiting N177-N171
door middel van een rotonde en de aanleg van de
N171 ten westen van de A12 tot aan de industrie-
zone Krekelenberg aan bod komen. Daarna volgt
de aanleg van rechtstreekse inritten voor de N177-
A12 ten zuiden van de 's Herenbaan. Vervolgens
wordt de N171 ten oosten van de A12 aangelegd.
In laatste instantie kan er in functie van de behoef-
ten nog een tunnel komen als rechtstreekse verbin-
ding tussen de A12 en de N171 komende van Brus-
sel. De aanleg van het gedeelte van de N171 ten
oosten van de A12 is afhankelijk van het afsluiten
van een mobiliteitsconvenant met de betrokken
Rupelgemeenten. De uitvoering ervan zal meer
dan waarschijnlijk niet voor het jaar 2000 mogelijk
zijn.

Ik antwoord nu concreet op de vragen van de heer
Doomst. Een autosnelweg heeft uiteraard een
ander karakter dan een expresweg. Een autosnel-
weg in aanleg wordt dan ook anders geconcipieerd
dan een expresweg. Mijn laatste verklaring was een
antwoord op een verzoek om een rechtstreekse
aansluiting van een industriezone op deze weg te
bekomen. Ik stelde toen het volgende : als men ooit
naar de functie van autosnelweg overstapt, kan
men niet elke 200 of 300 meter een op- en afritten-
complex creëren. In ons meerjarenprogramma
hebben we de benaming autosnelweg al gebruikt
voor mogelijke investeringen na 1999. Deze timing
maakt duidelijk dat het nodige voorbereidende
werk nog moet worden geleverd. Ik ben er wel van
overtuigd dat een andere functie voor deze weg
aangewezen is. Ik meen dit ook uit uw woorden te
mogen opmaken.

De heer Malcorps maakt een terechte bedenking.
Het is inderdaad niet evident om investeringen
voor een autosnelweg als dusdanig prioritair te
maken. U hebt wel gezegd dat het om een nieuwe
autosnelweg gaat. Ik wil erop wijzen dat we hier te
maken hebben met een bestaande infrastructuur,
die eventueel kan worden gewijzigd omwille van
andere behoeften. In verband met de aansluiting
A12-N171 heb ik dus wel een antwoord gegeven.

De voorzitter : De heer De Groot heeft het woord.

De heer Etienne De Groot : Uit het antwoord van
de minister leid ik af dat tegen het einde van dit
jaar of begin volgend jaar de werken voltooid zul-
len zijn. De aansluiting tussen A12 en E19 over het
grondgebied van Kontich en Aartselaar wordt in
het vooruitzicht gesteld voor het jaar 2000. Mijn-
heer de minister, aansluitend hierbij wil ik vragen

of er rekening wordt gehouden, bij de constructies
die nu worden aangelegd, met de mogelijke toe-
komstige aansluiting ?

Minister Eddy Baldewijns : Ja.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Carl Decaluwé tot de
heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Open-
bare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
over het uitblijven van de inherziening-stelling van
gewestplannen

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Carl Decaluwé tot de heer Eddy Balde-
wijns, Vlaams minister van Openbare Werken, Ver-
voer en Ruimtelijke Ordening over het uitblijven
van de inherzieningstelling van gewestplannen.

De heer Decaluwé heeft het woord.

De heer Carl Decaluwé : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega's, ik heb met enige
schroom deze interpellatie ingediend. Het is eerder
een noodkreet, mijnheer de minister, rond het uit-
blijven van de inherzieningstelling van de gewest-
plannen. In de plenaire vergadering van 9 mei 1996
hebben we een debat gevoerd over het stimuleren
van de economische ontwikkeling en de werkgele-
genheid door de vereenvoudiging van de wetge-
ving op milieu en ruimtelijke ordening, dit onder
impuls van de heer Deprez.

Ik heb deze interpellatie deels ook ingediend
omwille van een concreet voorbeeld. Een kleine
maand geleden hebben we in onze regio een grote
brand meegemaakt in een belangrijk textielbedrijf,
waar driehonderd werknemers bij betrokken zijn.
Opvallend was dat de bedrijfsleiding moeilijkhe-
den had met de zonevreemde problematiek. De
bedrijfsleiding wilde in de regio blijven, maar vroeg
vijf hectare grond om onmiddellijk te kunnen star-
ten en na het verlof operationeel te worden.

Wat blijkt ? In die regio, Kortrijk meer bepaald, is
er geen vijf hectare onmiddellijk beschikbaar. In
een regio die paalt aan Wallonië en het noorden
van Frankrijk, duikt dan meteen het spook van de
delokalisatie op met als gevolg het mogelijk verlies
van opnieuw driehonderd arbeidsplaatsen.
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De problematiek van de delokalisatie is al enkele
keren in dit parlement onderwerp van discussie
geweest. Bovendien zal binnenkort de heer Chan-
terie van het Europees Parlement een studie voor-
leggen over de delokalisatie in onze regio, waaruit
blijkt dat omwille van milieu en ruimtelijke orde-
ning de voorbije twee tot drie jaar toch al tachtig
bedrijven zijn vertrokken. Het gaat dus niet om
een klein probleem.

Uw beleidsbrief Ruimtelijke Structuur voor Vlaan-
deren  –  Beleidsprioriteiten 1997, meer bepaald
hoofdstuk vier over de gewestplanwijzigingen, sug-
gereert dat alles blijkbaar bijzonder vlot verloopt.
Er staat onder meer in dat er van de vijfentwintig
lopende procedures al vierentwintig afgerond zijn.
Er zijn er echter nog veel die al ingediend zijn,
maar waarvan de inherzieningstelling nog altijd
niet is aangevat. Dat is een niet onbelangrijk detail.

Het document stipuleert tevens dat de gewestplan-
wijzigingen moeten worden getoetst aan het ont-
werp van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaande-
ren. Dat is al een tijdje zo en ik vind dat zeer posi-
tief. We staan volkomen achter dat concept. De
interpellatie van de heer Cordeel daarnet sluit bij
deze problematiek aan.

Intussen zijn altijd gewestplanwijzigingen opnieuw
ingediend. Het gaat hier om plannen uit West-
Vlaanderen, meer bepaald voor de regio's Kortrijk,
Roeselare, Ieper, Tielt, Poperinge, Veurne en de
Westkust. Deze zijn allemaal ingediend op 19 juli
1995 en tot vandaag is er nog steeds geen officiële
inherzieningstelling van die gewestplannen. Dit
ondanks de nood aan bijkomende industriegrond
en de noodzaak om bijkomende open ruimten af te
schermen. De procedure zelf van de gewestplanwij-
ziging duurt dan nog meer dan een jaar. Er is dus
een belangrijk probleem inzake tijd.

U hebt een aantal prioriteiten naar voren gescho-
ven bij de inherzieningstellingen, zoals Antwerpen,
Gent, Oudenaarde en Kortijk. Die inherziening-
stelling is nog altijd niet gestart. In dezelfde regio's
is er op korte termijn weinig of geen industrie-
grond afgebakend op het gewestplan. Dit geldt
zowel voor het aantrekken van nieuwe bedrijven
en voor de endogene groei, als voor de herlokalisa-
tie van de zonevreemde bedrijven. Er is ook een
enorm groot verschil in behoefte aan doeltreffende
uitrusting van industriegrond tussen de diverse
regio's, waarbij de ene regio al gevoeliger is voor
delokalisatie dan de andere.

In commissies heb ik al meerdere keren geopperd
dat het beste tewerkstellingsprogramma dat de
regering zou kunnen uitvoeren, het aanwerven is
van een aantal nieuwe mensen op de administratie
Ruimtelijke Ordening, met de bedoeling om de
afhandeling van die bewuste plannen vlot en cor-
rect te laten verlopen. Ik benadruk : vlot en cor-
rect, vooral dat laatste.

Tegelijk zegt men dat dit in bepaalde regio's echt
niet nodig is. Uw kabinet, op vraag van een aantal
plaatselijke mandatarissen in onze regio, beweert
dat er geen problemen zijn met industriegrond in
het arrondissement Kortrijk. Ik heb de cijfers laten
opvragen, waaruit blijkt dat op dit moment slechts
0,8 hectare onmiddellijk beschikbaar is op de ter-
reinen voor gemengde bedrijven. Er is nog 23,4
hectare op de specifieke bedrijfsterreinen beschik-
baar. Al deze gronden liggen her en der verspreid.

Ik heb het voorbeeld aangehaald van de vijf hecta-
re. Mijnheer de kabinetschef, u schudt het hoofd,
maar kijk : Idealspun, driehonderd man en vijf hec-
tare. We kunnen dat bedrijf op dit moment niet
herinplanten op een terrein in de regio Kortrijk.
Driehonderd mensen : ik wil als Vlaams volksver-
tegenwoordiger die verantwoordelijkheid niet
nemen. Vijf hectare zijn er niet voorhanden. In de
loop van de komende jaren komen er nog een klei-
ne 115 hectaren bij. Vandaag staan we echter voor
een groot probleem.

Daarnaast moeten we ook rekening houden met de
tijdsspanne voor een gewestplanwijziging en voor
de procedures voor het verkrijgen van de nodige
milieu- en bouwvergunning. Deze tijdsspanne is
vaak niet afgestemd op de beslissings- en uitvoe-
ringstermijnen die het bedrijfsleven hanteert om
snel te kunnen inspelen op wisselende marktsitu-
aties.

Ik spreek hier nog niet over een aantal rampsitu-
aties waarin men ook snel moet kunnen reageren
om de werkgelegenheid in Vlaanderen te behou-
den.

Bovendien stel ik de laatste tijd ook vast dat er een
aantal vernietigingsarresten zijn en zullen komen
inzake gewestplanwijzigingen en BPA's. Op dit
vlak wordt de rechtszekerheid weggenomen. Er
dreigt een georganiseerde chaos in de ruimtelijke
ordening.

Daarom wil ik u een aantal pertinente vragen stel-
len, mijnheer de minister. Kunt u mij een overzicht
geven van de huidige inherzieningstellingen die
lopende zijn en kunt u mij zeggen welke de priori-
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teiten zijn volgens de principes van de beleids-
brief ? Ik zou ook graag de prioriteiten kennen
voor Antwerpen, Gent, Oudenaarde en Kortrijk.
Hoe zit het met de vooropgestelde timing ? 

Ik heb in het verleden al een paar keer contact
gehad met het kabinet. Het arrondissement Kort-
rijk heeft al een paar keer de datum van 1 novem-
ber naar voren geschoven, het arrondissement
Roeselare-Tielt spreekt van 1 februari. Ik stel vast
dat die timing niet wordt gehaald. Ik heb daar
begrip voor, maar we zitten toch met een aantal
concrete gevallen die moeten worden opgelost.

Het is belangrijk dat de minister vandaag een con-
crete timing voorstelt. Zelfs de maand juni is voor
mij goed  –  als de timing maar wordt gehaald
zodat het bedrijfsleven weet waar het concreet
rekening mee moet houden.

Mijnheer de minister, in verband met de prioritaire
inherzieningstelling hebt u de parallel getrokken
met de regio's waarvoor de vernietigingsarresten
van de gewestplannen en BPA's werden uitgespro-
ken. Ook de procedure voor die regio's moet snel
kunnen worden opgestart.

Voorts vraag ik welke initiatieven er werden of
worden genomen om te komen tot een integratie
van de procedures inzake bestemmingswijzigingen,
onteigeningsplannen, bouw- en milieuvergunnin-
gen. Als de gewestplanwijziging is voldongen heeft
men immers nog vaak problemen met onteige-
ningsplannen en verkavelingen zodat men nog niet
kan starten. Op die manier komen er nog eens een
aantal jaren bij. Ik ken een concreet geval in Ware-
gem waar alles achter de rug is. Men is er begonnen
met het aanleggen van de wegen, maar het gewest-
plan wordt binnenkort vernietigd. Zo blijft men
bezig.

Het vierde element is een van de belangrijkste ele-
menten, mijnheer de minister. Ik heb een aantal
contacten gehad met uw administratie. Men werkt
daar heel hard en correct. Men zet daar alles op
alles om de gewestplanwijziging en de prioriteiten
die u naar voren hebt geschoven zo vlug mogelijk
aan uw kabinet te kunnen bezorgen zodat ze naar
de Vlaamse regering kunnen opdat de inherzie-
ningstelling er kan komen. Een aantal gemeenten
is nu echter terecht gestart op basis van de
omzendbrief om dit te realiseren. Dat is positief,
maar de mensen van de administratie zeggen dat
alle lopende BPA's daar nu liggen en dat ze niet
verder kunnen.

Een ander belangrijk element is dat veel ambtena-
ren vandaag worden ingeschakeld om de 32.000 of
35.000 bezwaarschriften van het Structuurplan
Vlaanderen mee te helpen doornemen om de nodi-
ge voorbereidingen te doen. Ondertussen blijft het
werk wel liggen. Ik heb dus de indruk dat zich niet
een kwalitatief, maar wel een kwantitatief pro-
bleem voordoet bij de administratie.

Ik stel ook vast dat een aantal bedrijven vaak dui-
delijkheid willen over een aantal gewestplanwijzi-
gingen omdat men grondstoffen nodig heeft voor
ontginningen. Men zegt al jaren dat het in orde is,
terwijl dat niet het geval is. Men zegt dat de reser-
ves vijf, zes jaar geleden opnieuw zijn aangevraagd.
Ondertussen dreigen de reserves voor klei-ontgin-
ning nog gedurende één tot twee jaar te worden
uitgeput. Na twee jaar moet die fabriek ofwel stop-
pen ofwel klei importeren, wat een nadeel is ten
opzichte van de concurrentie.

Deze problemen zijn heel belangrijk, mijnheer de
minister, vooral in verband met de werkgelegen-
heid waar we het deze week al een paar keer over
hebben gehad in dit parlement. Voor onze Vlaamse
economie is het heel belangrijk om een duidelijk ja
of nee te krijgen inzake al die dossiers.

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Mijnheer de voorzitter,
collega's, dergelijke interpellaties zijn altijd interes-
sant om te weten over welke punten de collega's
het eens zijn. Het verheugt me bijvoorbeeld dat de
toetsing van de gewestplannen aan de principes
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen nog-
maals wordt onderschreven.

Ik wil ook, alvorens in te gaan op uw concrete vra-
gen, een opmerking maken in verband met het feit
of er vandaag al dan niet gronden ter beschikking
staan. Ik begrijp uw grote bezorgdheid hierover.
Het is op vele plaatsen een realiteit. Toch mogen
we dit niet alleen wijten aan een gebrek aan reser-
veterreinen en terreinen met deze bestemming
voorzien op de gewestplannen.

Wat het gewestplan Kortrijk betreft, daar hebben
we sinds 1992 ongeveer 180 hectare industriegrond
aan toegevoegd. Ik citeer dit cijfer om aan te geven
dat op het gewestplan nog ongeveer 150 hectare
niet is aangesproken. We willen het niet formuleren
als een verwijt aan de gewestplannen, omdat het
eerder een probleem is van onteigeningen, ontslui-
tingen, enzovoort. Dit probleem moet worden
opgelost.
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In verband met de precieze cijfers en de huidige
situatie, heb ik een overzicht gemaakt (zie bijlage)
waarop de leden van deze commissie zullen kun-
nen zien welke gewestplannen in herziening zijn
gesteld en waar er procedures lopen. Het betreft 21
gewestplannen. Een groot aantal van de inherzie-
ningstellingen hadden de realisatie van de aardgas-
transportleiding Transbelgium tot doel.

Wat de herzieningen betreft over de goedkeuring
van het ontwerp Ruimtelijk Structuurplan Vlaan-
deren, zullen binnenkort drie ontwerpbesluiten
worden voorgelegd aan de Vlaamse regering. Het
ontwerpbesluit Gentse en Kanaalzone werd dins-
dag in de interkabinettenwerkgroep besproken. De
gewestplannen Antwerpen en Leuven werden door
de administratie gefinaliseerd en zullen eerstdaags
eveneens in de kabinettenwerkgroep aan bod
komen. Deze drie gewestplannen kunnen binnen-
kort voor inherzieningstelling aan de regering wor-
den voorgelegd.

De administratie Ruimtelijke Ordening bereidt
ook de gewestplannen Oudenaarde en Kortrijk
voor. Ik verwacht haar voorstellen in de loop van
de maand april. Daarna is er een bespreking in de
interkabinettenwerkgroep en vervolgens worden
de voorstellen voorgelegd aan de Vlaamse rege-
ring. Belangrijke gewestplanwijzigingen waarover
onlangs schorsingsarresten werden uitgesproken,
zijn Gentse Kanaalzone en Leuven. Deze worden
dus prioritair hernomen. Ook andere gewestplan-
wijzigingen waarover eventueel een schorsingsar-
rest werd uitgesproken, zullen systematisch worden
hernomen. Ik denk bijvoorbeeld aan Kortrijk,
Veurne-Westkust-Oostduinkerke en Halle-Vil-
voorde-Asse.

Indien voor de realisatie van bestemmingen verde-
re onteigeningen nodig zijn, kan het aangewezen
zijn om gelijktijdig met de procedure van de
gewestplanwijzigingen, een procedure van BPA op
te starten. Daardoor wordt het tijdverlies beperkt.
Een BPA is immers de beste garantie voor de
gemeente om een onteigenbare titel in bezit te krij-
gen. In een nieuw decreet over ruimtelijke orde-
ning moeten de procedures beter op elkaar worden
afgestemd.

Wat de BPA's betreft, zijn er geen verdere vertra-
gingen, ondanks het vele werk dat het ontwerp
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de
gewestplanwijzigingen meebrengen. Integendeel,
de termijnen van behandeling verkorten. Zo heeft

de administratie alle BPA's die vóór 1 oktober
1996 voor ministerieel besluit werden voorgelegd,
reeds ter bekrachtiging overgemaakt. Dit is een
duidelijke tijdwinst in vergelijking met vorig jaar.
Het is de bedoeling om de termijn op het einde van
het jaar te herleiden tot zestig dagen. Tevens wijs ik
de heer Decaluwé erop dat de gemeente steeds
kan rappelleren, zodat binnen de zestig dagen een
beslissing valt.

Uw vragen over de inzetbaarheid van het perso-
neel voor de gewestplannen en BPA's, heb ik
beantwoord. Wat het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen en de klachten en bezwaarschriften
betreft, werd nog geen bijkomend personeel ter
beschikking gesteld.

De voorzitter : De heer Decaluwé heeft het woord.

De heer Carl Decaluwé : Ik steek mijn ontgooche-
ling niet onder stoelen of banken. Ik heb de minis-
ter hierover in de commissie meermaals onder-
vraagd naar aanleiding van beleidsbrieven of
begroting. Toen werd mij geantwoord dat Antwer-
pen, Gent, Oudenaarde en Kortrijk voorrang krij-
gen. Nu stel ik echter vast dat ook Leuven daartus-
sen zit. Men verwacht voor Kortrijk in de loop van
de maand april een voorstel. Uit ervaring weet ik
dat dit niet voor midden juni door de Vlaamse
Regering zal zijn goedgekeurd.

De start van de inherzieningstelling van Roeselare-
Tielt was voorzien voor 1 februari. Dat wordt dan
waarschijnlijk eind 1997. Ik ben op dat vlak ont-
goocheld en zal in verband met onze regio dan ook
aandringen bij de minister-president. (Hilariteit) 

Agalev heeft reeds meermaals gezegd dat er in het
arrondissement Kortrijk te veel industriegrond is.
Ik hoop, mijne heren Malcorps en Sannen, dat
Agalev deze taal opnieuw durft te spreken in een
aantal concrete dossiers over delokalisatie en het
wegvloeien van duizenden werkplaatsen.

U hebt vorige keer door zo'n uitspraken nipt een
Kamerzetel verloren. U zult nog verder terugvallen
op dit vlak. We moeten straks in het parlement het
grote tewerkstellingsdebat voeren. Dan hoop ik dat
de groene partij ook grinnikt wanneer het gaat om
dergelijke concrete gevallen. Dan moet u niet mee-
marcheren met de grote trom zondag voor meer
werk. U breekt werk af.

Als u steeds met burgercomités bepaalde gewest-
plannen probeert te vernietigen via BPA's, breekt
u werk af. Ik kan concrete voorbeelden aanhalen
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uit onze regio. Ik hoop dat u daar duidelijk in zult
zijn, ook tijdens de plenaire zitting. Het is de
bedoeling om meer en meer van dergelijke zaken
te ontmaskeren. U kunt niet tegelijk protesteren en
via buurtcomités alles in het honderd laten lopen.

De gewestplanwijzigingen moeten vorderen, ook
om de open ruimte te vrijwaren. In het gewestplan
Kortrijk zitten ook vijfhonderd hectare bos. Laat
dat zo blijven, ik heb daar geen probleem mee. Het
belangrijkste is dat het bedrijfsleven snel weet
wanneer het gebeurt of wanneer het niet gebeurt,
of het kan en of het niet kan. Dan kunnen deze
mensen daarmee rekening houden. Ik pleit er niet
voor iets vlug te regelen. Ik pleit voor duidelijk-
heid, zodat bepaalde bedrijfsleiders kunnen inves-
teren, machines aankopen en eventueel al mensen
vormen. Daar gaat het over, niet om vlug nog wat
te doen.

Daarom, mijnheer de minister, durf ik met zeer
grote aandrang vragen, en ik zal ook een met rede-
nen omklede motie indienen dat u desnoods tijde-
lijk personeel bijkrijgt. Heel het parlement steunt
u. We moeten hier zo vlug mogelijk duidelijkheid
in krijgen. We staan achter uw beleid. Probeer
alleen de timing nog te versnellen. Dat is belangrijk
met het oog op de geloofwaardigheid van deze
Vlaamse regering.

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Nog voor de heer Deca-
luwé uithaalde, wilde ik het woord vragen om de
minister te danken voor zijn antwoord. Waar de
heer Decaluwé zijn ontevredenheid uitte, kon ik
me gemakkelijk met het antwoord van de minister
verzoenen. Hij heeft duidelijk gezegd bereid te zijn
dingen op een systematische, globale manier te
bekijken.

Ik ken de Kortrijkse situatie niet, mijnheer Deca-
luwé. Hij verwijst naar 115 hectare die uiteindelijk
nog altijd niet direct bruikbaar zijn, maar waar
waarschijnlijk andere elementen meespelen, die
dan buiten de ruimtelijke ordening vallen. Ik weet
ook niet wie daar de verantwoordelijkheid voor
draagt. Ik denk dat men ook dat moet kunnen
onderschrijven. Eén voorbeeldje haal ik toch aan.
Het is niet omdat er wat is misgelopen in Lummen,
dat wij tegen de komst van Hyundai zouden zijn.
Integendeel, maar ik denk dat daar zelfs adminis-
tratieve fouten zijn gemaakt door de verantwoor-
delijken waardoor procedures opnieuw moeten

worden overgedaan. Laten we ook erkennen dat
soms lokale beleidsmensen hun verantwoordelijk-
heid verkeerd opnemen, de procedures verkeerd
aanvatten en daardoor de mensen de gelegenheid
bieden om op hun rechten te staan.

Mijnheer Decaluwé, u hebt het over tewerkstelling.
Inzake delokalisatie naar Frankrijk, daar heb ik de
loonproblematiek horen vermelden als een belang-
rijk element in het Vlaams Parlement. Het gaat
waarschijnlijk wel om de terbeschikkingstelling van
de industriegebieden, maar waarschijnlijk is het
niet ingekleurd zijn van industriegebieden het pro-
bleem, als ik de minister goed begrijp. Ik weet niet
wie daar de verantwoordelijkheid voor draagt in
Kortrijk.

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : De reden waarom ik
even grinnikte, mijnheer Decaluwé, is dat u hier
openlijk zegt dat u de minister-president wilt
inschakelen om dan een andere minister van een-
zelfde regering aan de mouw te trekken. Het is
misschien een teken van nieuwe politieke cultuur
dat iets dergelijks zo openlijk wordt gezegd.

De voorzitter : De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert : Mijnheer Malcorps, dat
heeft positieve gevolgen, zie de omzendbrief 97-01.
Ik steun de heer Decaluwé. Eén van de redenen
van het wankel functioneren van Arohm is dat ze
zich met alles moeten bezighouden, behoudens hun
eigen werk. Dat hoor ik toch aan de basis. U for-
muleert het enigszins anders. Velen moeten naar
commissies gaan, wat eigenlijk niet hun dagelijks
werk is. Daarom pleit ik ervoor dat er een specifie-
ke cel zich zou bezighouden met het bijkomende
werk.

Aan de heer Sannen wil ik nog zeggen dat de delo-
kalisatie niet alleen te wijten is aan de loonkost,
maar ook aan de wijze waarop onze dossiers
behandeld worden.

De voorzitter : De heer Decaluwé heeft het woord.

De heer Carl Decaluwé : Aan de heer Malcorps
zeg ik dat de loonkosten inderdaad een probleem
vormen. Maar uit enquêtes bij ons in de streek
blijkt overduidelijk dat loon maar op de derde
plaats komt ; milieu en ruimtelijke ordening staan
vooraan. Men mag niet te zeer de schuld bij de
lokale besturen leggen. Het is de taak van de admi-
nistratie om die mensen te begeleiden en te onder-
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steunen. Als men puur ambtelijk met brieven
werkt die heel de hiërarchie moeten doorlopen, is
het bedrijf al lang weg.

Als ik zeg dat ik de minister-president wil inscha-
kelen, zal ik dat zeker doen, niet om individuele
dossiers te regelen, maar om extra personeel los te
krijgen voor de diensten. Alleen een versterkte
administratie kan de dossiers vlot en correct afhan-
delen. Dat zal ook de essentie zijn van mijn met
redenen omklede motie.

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Uit deze discussie ont-
houd ik zeker dat de meeste commissieleden erop
aandringen om bij de behandeling van dit soort
dossiers snel te werk te gaan. Ik ben hun daar
dankbaar voor. Ik heb er geen moeite mee dat de
heer Decaluwé zich met zijn vraag tot de minister-
president zou richten. Men mag iedereen die bij
het besluitvormingsproces is betrokken, op welk
niveau ook, aansporen tot spoed.

Iedereen moet het belang van het project in acht
nemen. Dat belang moet primeren op de belangen
van sectoren of subsectoren. We moeten allemaal
weten wat we willen. Men is voor of tegen iets.
Soms is het moeilijk om op een juridisch correcte
manier een aangelegenheid te realiseren die voor
een regio prangend is.

Mijnheer Decaluwé, u zag de lijst met gegevens
van gewestplannen die binnenkort een behande-
ling kunnen krijgen. U bent verrast omdat hierbij
één specifiek plan is betrokken. Ik wijs erop dat dit
plan als eerste door een vernietigingsarrest werd
getroffen. Gewestplannen die door een vernieti-
gingsarrest worden getroffen, zullen systematisch
mee op de rol komen. Dat is makkelijk te verkla-
ren : het betreft meestal gewestplannen waarvan
het voorbereidend werk minder omvangrijk was.
Door ze systematisch op te nemen, willen we
zoveel mogelijk op korte tijd in orde brengen.

Met redenen omklede motie

De voorzitter : Door de heer Decaluwé werd tot
besluit van deze interpellatie een met redenen
omklede motie aangekondigd. Ze moet uiterlijk 24
uur na de sluiting van de vergadering worden inge-
diend.

Het parlement zal zich daarover tijdens een vol-
gende plenaire vergadering uitspreken.

Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Ward Beysen tot de heer
Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de
behandelingstermijn bij de afhandeling van bouw-
dossiers

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Beysen tot de heer Baldewijns, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening, over de behandelingstermijn bij
de afhandeling van bouwdossiers.

De heer Beysen heeft het woord.

De heer Ward Beysen : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega's, ook bij de afhande-
ling van bouwdossiers moet worden aangedrongen
op sneller en efficiënter werk. Het zal u niet onbe-
kend zijn dat de jammerklachten over de aanzien-
lijke vertragingen bij het afleveren van bouwver-
gunningen in stijgende lijn gaan. Dat verdient onze
aandacht.

Ik maak van de gelegenheid gebruik om mijn ern-
stige bezorgdheid te uiten over de toekomstige
evolutie in de Vlaamse bouwsector. Ongeveer 75
percent van de nieuwe woningen die jaarlijks in
ons land worden gebouwd, staan in Vlaanderen.
Elk jaar beginnen ongeveer 20.000 Vlaamse gezin-
nen aan de bouw van een eigen woning. Bovendien
zijn de voorwaarden tot bouwen vandaag bijzonder
gunstig, mede dankzij een zeer lage hypothecaire
rente en een verlaagd BTW-tarief. Dit dynamisme
dreigt nu sterk te worden ondermijnd door de toe-
nemende achterstand in de afhandeling van de
bouwdossiers.

Wat zijn hiervoor de redenen ? Ik neem de belang-
rijkste onder de loep. De ontoegankelijkheid van
Arohm is volgens mij de hoofdreden. De capaciteit
van die dienst is tergend laag, omdat ze zowel
kwantitatief als kwalitatief is onderbemand. Met
dit laatste wil ik geen afbreuk doen aan de verdien-
sten van een aantal mensen die in moeilijke
omstandigheden pogen goed werk te leveren. De
dienst is ook erg ondoorzichtig en houdt zich niet
aan de termijnen. Als de wrevel te groot wordt,
wast Arohm de handen in onschuld en kaatst de
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bal terug naar de bouwheer. Zo belanden we dan
weer op het terrein van het politieke lobbywerk,
waar de ombudsman het vanmorgen al over had,
zij het op een enigszins overtrokken manier.

Dat staat overigens in schril contrast met de toe-
gankelijkheid van de gemeentelijke administraties.
Ik stel vast dat de meeste mensen daar eigenlijk
vrij tevreden over zijn. Gelukkig maar, zou ik zo
zeggen. Men moet de toestand onder ogen durven
zien, en remediëren waar nodig. Ik denk dat velen
het erover eens zijn dat er bij Arohm moet worden
opgetreden.

Het zou echter verkeerd zijn om alles af te wente-
len op de administratie zelf. Een tweede reden
waarom men een grote achterstand noteert, is het
feit dat de wetgeving te oud is. Ik denk dat u daar-
mee akkoord gaat. Het jaar 1962 ligt al een tijdje
van ons verwijderd. Voor sommigen lijkt dat al de
vorige eeuw. Die wetgeving is aan aanpassing toe.
Dat valt zeker op als men ziet hoe vooral de archi-
tecten die wetgeving moeten interpreteren. Men
beschikt niet over alle inlichtingen, zoals bijvoor-
beeld over de bestemming van de nabijgelegen
panden of de ligging van de nutsleidingen. Al deze
elementen geven aanleiding tot bijkomende vertra-
ging.

Maar er is meer. Een van de belangrijkste oorza-
ken is de bijsturing van het stedenbouwkundig
beleid ten gevolge van de strikte toepassing van de
bestaande regelgeving. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van de zogenaamde aanstiplijst. Die lijst is
afgeleid van het MB van 1971, ook al niet echt up-
to-date. De verouderde gegevens staan een vlotte
procedure in de weg. De strenge regels, opgelegde
voorschriften en gedetailleerde verplichtingen
allerhande hebben een averechts effect. In de prak-
tijk leiden ze tot nog grotere vertragingen. Ik geef
een voorbeeld : als men de architecten zou hebben
ingelicht over de aanstiplijst, dan had men veel
onheil kunnen voorkomen. Het communicatiebe-
leid moet worden bijgestuurd. Het huidige beleid
leidt tot onoverzichtelijke toestanden die groot
ongenoegen wekken bij diegenen die initiatieven
willen nemen.

Welke maatregelen zult u treffen om aan deze
onaanvaardbare toestanden een einde te maken, zo
niet om daaraan een gevoelige verbetering aan te
brengen ? Het is die aanstiplijst, en de actie die in
dat verband wordt gevoerd bij Stedenbouw, die
leidt tot een massale weigering van bouwaanvra-
gen. Ik heb na navraag vastgesteld dat in sommige
gemeentelijke administraties nagenoeg alle recente

bouwaanvragen door Stedenbouw worden terugge-
stuurd. Uitgaande van het totale aantal bouwaan-
vragen per jaar, betekent dit dat men ruw geschat
maandelijks 12.000 mensen werkloos maakt. Dit
kan echt niet meer. Er moeten ingrijpende maatre-
gelen worden genomen om tegemoet te komen aan
een aantal bestaande noden.

Ik wil bovendien benadrukken dat deze toestand
volledig in tegenspraak is met andere beleidsopties
van de regering. Ik denk hierbij aan het stedelijk
vernieuwingsbeleid : ook hier wordt veel geblok-
keerd. Ik kan niet anders dan vaststellen dat dit
stedelijk vernieuwingsbeleid drastisch wordt afge-
remd. Zoiets kan toch niet tot uw beleidsopties
worden gerekend ? Het is u ongetwijfeld bekend
dat steden vaak interessante projecten moeten
afwijzen, en investeerders naar andere oorden zien
wegtrekken.

Ik wil daarvan een voorbeeld uit het Antwerpse
geven. U en ik kennen dit dossier zeer goed, het
ligt me trouwens na aan het hart. Het betreft het
dossier van het eilandje in Antwerpen. Jarenlang
hebben we moeite gedaan om een investeerder te
zoeken. Uiteindelijk hadden we er een gevonden.
Het was een niet onbelangrijk project, waarmee
een investering van twee miljard frank was
gemoeid. Na alle prutserijen  –  een ander woord
ervoor vind ik niet  –  van Arohm is die investeer-
der vertrokken. Hij was moe getergd door de lam-
lendige afhandeling van zijn dossier. Dit stelt de
geloofwaardigheid van het stedelijk vernieuwings-
beleid ernstig in vraag. Dit voorbeeld toont aan dat
de huidige situatie tot ernstige economische verlie-
zen kan leiden. De regering, en u in het bijzonder,
moet een aantal stappen zetten om de negatieve
impact van het heersende immobilisme in uw
administratie van de buitendiensten, op tewerkstel-
ling en investeringen om te buigen.

Zoals ik reeds zei, hebt u ondertussen het initiatief
genomen om een aantal van die voorwaarden te
versoepelen. Zo blijkt dat het ministerie aan de
verschillende gemeentebesturen een handleiding
heeft overgemaakt, met daarin een aantal aanpass-
ingen van de verouderde wetgeving. Zo wordt
inderdaad al enigszins een mouw gepast aan de vrij
absurde voorwaarden die vooral het leven van de
architect zuur maken.

Ik geef echter twee voorbeelden die erop wijzen
dat dit allesbehalve voldoende is.Wat blijkt immers ?
Een architect mag voortaan zijn plannen op een
grotere schaal tekenen en men moet niet langer
zelf op zoek gaan naar de ligging van de nutsleidin-
gen. Ik hoop dat de minister met mij zal toegeven
dat deze aanpassingen geenszins voldoende zijn
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om een echte kentering teweeg te brengen. Het
zou niet alleen mij, maar waarschijnlijk ook de
commissie en vooral de betrokkenen plezieren,
mocht u ter gelegenheid van deze interpellatie aan-
geven welke moderniseringen van de wettelijke
instrumenten u zult gebruiken om uiteindelijk de
noodzakelijke trendbreuk te realiseren.

Er blijven immers nog een heleboel interpretatie-
verschillen bestaan, temeer daar tot nu toe niet
werd geraakt aan de essentie van die aanstiplijst. Ik
geef drie voorbeelden van bepalingen, waar dit
zeer sterk tot uiting komt. Ten eerste zijn er de
hoogtebeperkingen, zoals bepaald in de bijzondere
voorschriften van het gewestplan. Ten tweede is er
het niet mogen invullen onder schuine bedaking bij
afzonderlijke woningen, hiermee bedoel ik dus het
probleem van de technische verdieping versus de
extra bouwlaag. Ten derde is er de verplichte par-
keerplaats : ik hoop dat ik de heer Malcorps nu
niet uit zijn stoel jaag.

Een dergelijke werkwijze blijft naar mijn gevoel
betuttelend ten opzichte van de lokale overheid, en
meer rivaliserend dan aanvullend en coördinerend.
De strikte en uiterst ongenuanceerde toepassing
van de voorschriften komt ook over als een in dis-
krediet brengen van de lokale administratie : deze
wordt voorgesteld als onbevoegd. Bovendien lei-
den de omslachtige en dure procedures ertoe dat
de burger de wet gaat omzeilen. Het gebrek aan
duidelijke communicatie en een klantvriendelijke
aanpak maken het lokaal bestuur ongeloofwaardig.
Bent u bereid om inzake welbepaalde regels  –
waarvan ik hier een aantal voorbeelden heb gege-
ven  –  de bevoegdheid van de gemeentebesturen
te erkennen, en het feit dat deze ter plaatse met
kennis van zaken kunnen handelen ? Volgens mij is
dit een van de weinige mogelijkheden om tege-
moet te komen aan een aantal naar mijn gevoel
gewettigde vragen.

Het heersende klimaat van onzekerheid omtrent
de veel te lange procedures schrikt trouwens
potentiële investeerders af en leidt, zoals ik daar-
net reeds zei, voornamelijk in grote steden tot
enorme economische verliezen. Bent u derhalve
bereid de richtlijn uit te vaardigen dat voortaan
een aanvraag enkel kan worden geschorst indien
men reële, juridisch aanvechtbare fouten kan vast-
stellen ? Is het bovendien niet mogelijk de aanstip-
lijsten met enige redelijkheid als controlemiddel
inzake volledigheid te hanteren, waarbij ontbre-
kende gegevens die niet strikt relevant zijn voor
een aanvraag geen aanleiding kunnen vormen tot

een weigering van aanvraag of van vergunning ?
Als men op die manier het beleid verder wil schra-
gen, dan kan men niet alleen in belangrijke mate
tegemoetkomen aan de versoepeling, maar vooral
aan het sneller afleveren van bouwvergunningen.

Het sneller afleveren van bouwvergunningen zou
momenteel twee grote voordelen hebben : het aan-
trekken van investeringen en het creëren van
werkgelegenheid. We worden hier immers telkens
opnieuw geconfronteerd met de grote vraag naar
werkgelegenheid. Ik denk dat deze grote nood
vooral aanwezig is in uw beleidsdomein en dat aan
deze nood in belangrijke mate kan worden tege-
moetgekomen, op voorwaarde dat u drastisch werk
maakt van een aantal versoepelingen in de regelge-
ving.

De voorzitter : De heer Cardoen heeft het woord.

De heer Georges Cardoen : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, dames en heren, ik wil me
aansluiten bij de woorden van de heer Beysen. Ik
wil dit niet doen vanuit het perspectief van de
grootstad, maar vanuit mijn ervaring op het platte-
land en als burgemeester.

Mijnheer de minister, ik weet dat u het initiatief
hebt genomen om verschillende omzendbrieven
inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw te
inventariseren en actualiseren. Wij juichen dat toe.
Toch blijft de toestand in de praktijk zeer moeilijk
uitvoerbaar en bijzonder verwarrend. De capaciteit
van heel wat lokale besturen wordt overschreden
door de veelheid van regels van de Vlaamse over-
heid die op hen afkomt. Naast het kluwen van
regels over ruimtelijke ordening en grond- en pan-
denbeleid, blijft de hiermee gepaard gaande admi-
nistratieve rompslomp vaak niet in verhouding tot
het doel. Dat is mede één van de grote oorzaken
van de achterstand bij de afhandeling van dossiers.

Bij wijze van voorbeeld verwijs ik naar het besluit
van de Vlaamse regering van 16 juli 1996 houdende
wijziging van het koninklijk besluit van 16 decem-
ber 1971 tot bepaling van werken en handelingen
die vrijgesteld zijn, ofwel van bemoeiing van de
architect, ofwel van de bouwvergunning, ofwel van
het eensluidend advies van de gemachtigde ambte-
naar. Namens dit besluit  –  ik citeer ongeveer de
tekst ervan  –  is voor de oprichting van een tuin-
huisje met grondoppervlak groter dan 6 vierkante
meter nog steeds een bouwvergunning nodig, met
verplichte tussenkomst van een architect. De aan-
vrager dient naast de plannen ook te zorgen voor
een in drievoud ingevuld aanvraagformulier, mini-
mum drie foto's van het perceel en de aanpalende
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bebouwing, en dergelijke meer. Ik kan u meedelen
dat ik als burgemeester van een kleine gemeente
dagelijks betrokken wordt bij dergelijke dossiers.
Ik moet soms veertien handtekeningen plaatsen op
zes verschillende documenten. Gisteren nog moest
ik een bouwdossier ondertekenen. Ik heb mijn
handtekening negentien keer mogen plaatsen en ik
heb het aantal documenten geteld. Het waren er
alstublieft 26. Wat een ontzettende rompslomp
voor een ingreep met beperkte stedenbouwkundi-
ge implicaties ! Ik geloof dat niemand dat zal
tegenspreken. Ik had het hier over een tuinhuisje.
De betrokken regelgeving is ook van kracht voor
een duiventil, een serre, een volière, een veranda
en een overdekt terras. Men zegt dan dat we als
gemeentebestuur, rekening houdend met onze
autonomie en macht, het voorafgaand advies van
de gemachtigde ambtenaar niet meer nodig heb-
ben. Dat zou er nog aan ontbreken.

Ik zie steeds meer burgers uitwegen zoeken om te
ontsnappen aan de rompslomp. Dé uitweg op het
platteland, mijnheer de minister, is het stiekem te
doen. De mensen ontwijken de aanvraag, met alle
gevolgen vandien, want we moeten er dan de poli-
tie op afsturen. Vandaar mijn vragen.

Vindt u niet, mijnheer de minister, dat de regelge-
ving en administratieve formaliteiten dringend
moeten worden vereenvoudigd ? Erkent u de com-
plexiteit en de veelheid aan bestaande wetgeving ?
Erkent u de moeilijkheden die de lokale besturen
ondervinden bij de interpretatie en uitvoering
ervan ? Plant u initiatieven om dit op te lossen ?
Momenteel houdt men inzake de aanstiplijsten een
ronde van Vlaanderen om de gemeenten geduren-
de een volledige dag te informeren over de precie-
ze bedoeling van de lijsten. Het leidt opnieuw tot
ingewikkelde toestanden. Het is de hoogste tijd om
onze administratie te vereenvoudigen. We moeten
een verstaanbare taal hanteren zodat de burger ons
begrijpt.

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Voor een hele reeks
bekommernissen denk ik in dezelfde richting als de
interpellanten. Ik dank hen voor hun suggesties.
Ook de heren Cauberghs, Doomst en anderen heb-
ben over dit thema vroeger al geïnterpelleerd.
Deze materie ligt gevoelig.

Ik wil uw aandacht vragen voor het feit dat de ste-
denbouwwet verplicht tot behandeling van de

bouw- en verkavelingsaanvragen op basis van vol-
ledige dossiers. De samenstelling van een volledig
dossier werd bepaald in de uitvoeringsbesluiten
van 6 februari 1971. Deze besluiten werden ver-
schillende malen gewijzigd. In de loop der jaren
was er een zeker tolerantie ontstaan bij het volle-
digheidsnazicht. Zowel de gemeenten die een
beslissing nemen, als de gewestelijke administratie
Arohm die de aanvragen adviseert, hanteerden stil-
aan een ongeschreven regel om elk dossier, hoe
onvolledig ook, toch te onderzoeken en te behan-
delen. De dossierbehandelaar zocht zelf extra
informatie op. Hij adviseerde op basis van zijn ken-
nis en ervaring. Tijdens de behandeling werd vaak
overlegd met de ontwerper, de bouwheer en de
gemeente.

Voor één concreet dossier kan dit positief verlo-
pen, maar op termijn is dit geen goede werkwijze.
Onvolledige of onduidelijke dossiers leidden tot
tijdverlies en bemoeilijkten de adviesverlening.
Daarom heeft de administratie besloten meer aan-
dacht te besteden aan het volledigheidsonderzoek.
En met de volledigheid zat het goed fout. Als hulp-
middel voor het wegwerken van dit knelpunt wer-
den de aanstiplijsten gemaakt. Ze helpen de aan-
vrager, de ontwerper, de gemeentelijke ambtenaar
en de ambtenaar van Arohm om snel zijn weg te
vinden in het geheel van de bestaande uitvoerings-
besluiten. De aanstiplijsten zijn dus niets anders
dan een aanschouwelijke vertaling van de sinds
jaren bestaande regelgeving.

In de aanstiplijst wordt punt voor punt opgesomd
wat in een aanvraag moet zijn opgenomen. Ieder-
een weet waaraan zich te houden. Iedereen krijgt
eenzelfde garantie voor een gelijke behandeling
van zijn aanvraag. Duidelijkheid is de sleutel tot
rechtszekerheid. In een aantal pilootgemeenten
werden de aanstiplijsten in het najaar van 1996 uit-
getest. Sinds februari is de toepassing veralge-
meend in heel Vlaanderen. De gewestelijke admi-
nistratie toetst vanaf die datum alle dossiers op
hun voorgeschreven volledigheid. De veralgemeen-
de toepassing van de aanstiplijsten leert dat heel
wat interpretatieverschillen bestaan bij de diverse
gebruikers. Ik kan best aanvaarden dat men bij een
individuele benadering kan zeggen dat een aantal
zaken niet kloppen, maar een volledig andere
interpretatie kan niet.

Het zijn juist de zeldzame, soms absurde interpre-
taties die in de pers de grootste aandacht kregen.
Om hieraan te verhelpen werd door de administra-
tie op 19 februari 1997 aan alle gemeenten van
Vlaanderen, de Orde van Architecten, de beroeps-
verenigingen en de Arohm-afdelingen van de
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administratie een handleiding bij het volledigheids-
onderzoek van de dossiers toegezonden. De hand-
leiding ligt voor iedereen ter inzage bij de gemeen-
te. Ik verberg niet, mijnheer Beysen, dat er bij de
communicatie hierover tekortkomingen waren.

Daarnaast blijkt dat de dossiervereisten in het licht
van een hedendaagse werking aan bijsturing toe
zijn. Ik heb mijn administratie dan ook de opdracht
gegeven om op korte termijn de bestaande uitvoe-
ringsbesluiten te actualiseren in functie van de
noden van vandaag. Binnen de administratie werd
hieraan prioritair gewerkt, zodat de administratie
mij reeds een eerste ontwerpbesluit heeft toege-
zonden. Dat willen we eerst op kabinetsniveau
onderzoeken en voorleggen aan de regering.

Het ontwerpbesluit houdt rekening met de opmer-
kingen en tips van de architecten, de beroepsver-
enigingen en de Vlaamse Vereniging van Steden en
Gemeenten. Het nieuwe besluit wordt de basis
voor de geactualiseerde aanstiplijsten. Ik zal het
dan ook zo spoedig mogelijk ter goedkeuring aan
de Vlaamse regering voorleggen.

Op twee elementen die tijdens de discussie ter
sprake kwamen, wil ik nog uitdrukkelijker ingaan.
Ten eerste wil ik het hebben over ruimere
bevoegdheden voor de gemeenten. Ik kan u zeg-
gen, mijnheer Beysen, dat dit hoort bij de filosofie
van het nieuwe decreet dat wij u de eerstvolgende
maanden wensen voor te leggen. Het spreekt
natuurlijk vanzelf dat een grotere bevoegdheid
voor onze gemeenten alleen maar mogelijk is als
onze Vlaamse steden en gemeenten zich binnen
eenzelfde kader kunnen bewegen.

Ik wil ook nader ingaan op het probleem dat de
heer Cardoen ter sprake heeft gebracht. Mijnheer
Cardoen, toen ik aantrad op dit departement deel-
de ik op basis van andere ervaringen uw gevoelens.
De regelgeving was immers bijzonder ingewikkeld,
niet in het minst door de vele wijzigingen die er
zijn aan aangebracht. Een basiswetgeving die
negentien keer bij wet of decreet is gewijzigd,
wordt natuurlijk steeds ingewikkelder. En dan zijn
er nog de daarop geënte uitvoeringsbesluiten.

Ik heb er dan ook begrip voor dat heel wat
gemeenten worstelen met de concrete interpreta-
tie. Dat was ook de reden om werk te maken van
de coördinatie van deze regelgeving. Ik ben er u
allemaal dankbaar voor dat we dit op zo'n vlotte
manier hebben afgehandeld. We hebben de coördi-
natie op punt gesteld en we hebben een reeks
voorbijgestreefde omzendbrieven naar de prullen-

mand verwezen. Ook hebben we de problematiek
van de kleine werken aangepakt. Hierover hebben
we in deze commissie al van gedachten gewisseld.

Ik wil nog een keer herhalen wat ons knelpunt is
vandaag. We hebben deze regelgeving uitgevaar-
digd met de bedoeling om de zaken eenvoudiger te
maken en te zorgen voor minder bureaucratie.
Daarom hebben we ingegrepen in bepaalde aange-
legenheden die wel behoorden tot de adviesbe-
voegdheid van de gemachtigde ambtenaar of waar-
voor wel een inbreng van de architect noodzakelijk
was. Dat alles is geconcretiseerd in de regelgeving.
Dit heeft mij ook tot nadenken gestemd. Ik stel
vast dat we op dit vlak nog verder moeten gaan,
zonder daarom nieuwigheden in te brengen : enkel
door te vereenvoudigen of te verminderen. Ik
neem mij voor om die vereenvoudiging verder te
zetten. Ik zit daar wel met een probleem : het zou
nuttig kunnen zijn om in de situaties waarnaar u
verwijst, mijnheer Cardoen, te zeggen dat de
inbreng van de architect niet meer nodig is. Ik wijs
er echter op dat de profielomschrijving van de
architect tot de federale bevoegdheid behoort. Ik
heb minister Pinxten, die in de federale regering de
bevoegdheid heeft over deze materie, hierover al
gecontacteerd. Na overleg met architectenvereni-
gingen en alle anderen zullen we trachten op dat
vlak een verbetering door te voeren. Dan kan deze
regelgeving nog meer vereenvoudigd worden. Het
kan misschien een geruststelling zijn dat het over-
leg met de heer Pinxten en zijn departement bezig
is.

We boeken vooruitgang inzake het nieuwe decreta-
le kader voor de ruimtelijke ordening. De gecoörd-
ineerde decreettekst van de organieke wetgeving is
zaterdag jongstleden in het Staatsblad verschenen.
Dat is een belangrijk gegeven in de opbouw ervan.
De ambtelijke werkgroep die de voorbereiding
voor een nieuw decreet ruimtelijke ordening moest
verzekeren, heeft zijn werkzaamheden ook afge-
rond. Nu moet mijn kabinet deze zaken onderzoe-
ken. Misschien kunnen er aanvullende preciserin-
gen worden gevraagd, en dan kunnen we ook met
een eerste werktekst verderwerken.

Bij de bespreking van de begroting heb ik een
tijdsbestek uitgetekend voor de behandeling van
dit nieuwe decreet. Ik hoop dat we ons aan dit
tijdsschema kunnen houden. Op het einde van het
jaar zal deze commissie hier naar alle waarschijn-
lijkheid de nodige aandacht aan kunnen besteden.
Dit is, zowel voor ons als voor deze commissie, een
fundamentele opdracht. Ik hoop dat we de regelge-
ving niet alleen kunnen actualiseren, maar ook
kunnen aanpassen aan de nieuwe behoeften en
noden van deze tijd.
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De voorzitter : De heer Beysen heeft het woord.

De heer Ward Beysen : Het antwoord van de
minister staat bol van de goede intenties. Ik hoop
dat een en ander zich niet beperkt tot lentekrie-
bels.

Mijnheer de minister, u zegt dat u zult proberen
om de gemeenten meer bevoegdheden te geven en
dat u de dossiervereisten zult aanpassen aan de
huidige noden. Daar is al veel te lang mee gewacht,
het kwaad moet al half geschied zijn voor we iets
ondernemen.

Ik wil u echter op een grote tegenstrijdigheid wij-
zen. U zei dat het criterium waarop we ons baseren
de volledigheid van de dossiers is. Dat kan ik
begrijpen, het is immers de logica zelve. Er is ech-
ter een enorm verschil tussen enerzijds de volledig-
heid van de dossiers en de tolerantiegraad die
vroeger bestond, en anderzijds de totale onbereik-
baarheid nu. Vroeger was men inderdaad wel eens
te tolerant. Het verschil is ineens veel te groot. Ook
al moeten er nog zoveel formaliteiten vervuld en
aanstiplijsten ingevuld worden, in een materie
zoals deze met een zeer ingewikkelde wetgeving, is
overleg tussen de bouwheer  –  of zijn afgevaardig-
de  –  en de bevoegde administratieve diensten niet
uit te sluiten. Nu is er een totale trendbreuk. Dat
veroorzaakt heel wat frustraties. Er dienen duide-
lijke richtlijnen verstrekt te worden ter bevorde-
ring van de communicatie tussen de diensten van
Arohm en de bouwheren.

Gezien de complexiteit van de hele zaak kan het
bijna niet anders. Een verstrenging kan alleen in
functie van de afbouw van een aantal regelgevin-
gen. Het verplichte overleg kan slechts worden ver-
minderd in functie van de vermindering van de
regelgeving. Ik denk dat dit een goede uitgangspo-
sitie is.

De huidige situatie leidt alleen tot heel veel moei-
lijkheden en tot een groot misnoegen. Dit soort
van aangelegenheden liggen op politiek vlak zeer
gevoelig. Bovendien wakkeren ze het antipolitieke
klimaat in ons land aan. We dragen daar een
belangrijke verantwoordelijkheid. Het stemt mij
tevreden dat u dat onderschrijft en dat u hierin zo
spoedig mogelijk verandering wilt brengen. We zul-
len u genoeg prikkelen opdat het sneller zal gebeu-
ren dan u wenst. Dat is tenslotte de taak van de
oppositie.

De voorzitter : De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert : Ik sluit mij aan bij de
heer Beysen. Het is trouwens niet alleen een pro-
bleem van de provincie Antwerpen, andere provin-
cies zitten met hetzelfde probleem. We vallen van
het ene uiterste in het andere. Het ene uiterste is
het geval dat u geschetst hebt : u werd met de
architect zonder problemen ontvangen door de
ambtenaar van de administratie Stedenbouw.

Schermen met de gemeenten is niet helemaal cor-
rect. Er zijn steden met een technische dienst Ste-
denbouw, maar de meeste kleinere gemeenten
moeten naar Stedenbouw bellen als ze een dossier
ontvangen. Zij staan op gelijke voet met de burger
die zijn bouwdossier indient. U kent de praktijk. U
hebt ook in een kleine gemeente gezeten. U zit er
nog altijd in, maar niet meer als burgemeester. Ik
hoop dat u als burgemeester veel bezwaren hebt
gekregen in verband met de ruimtelijke structuur
van Vlaanderen. (Hilariteit)

Wij vallen nu in het andere uiterste : de administra-
tie heeft geen tijd meer of schermt met bepaalde
richtlijnen. De administratie is niet meer bereik-
baar. Deze evolutie heeft de heer Beysen daarnet
geschetst. De administratie zelf is daar allerminst
gelukkig mee. Er komen immers vanuit de steden
en gemeenten talloze dossiers binnen die helemaal
niet voor de administratie zijn bestemd. Ik heb het
niet over de aanstippingslijst. Dat is een ander
niveau en een kwestie van procedure. Ik heb het
over de inhoud van die dossiers. Als die inhoud
vooraf besproken was geweest, had men die dossie-
rs zelfs niet ingediend. Dat verband wordt tegen-
woordig onvoldoende gelegd. Ik kan u daar voor-
beelden van geven. Het is onmogelijk om zelfs
maar te vragen wat de mogelijkheden zijn voor een
bepaalde plaats en voor een bepaald dossier. Ik
heb het dan nog niet eens over beïnvloeding.

De administratie zelf zegt dat er per provinciale
directie een ombudsman moet komen. Die
ombudsman moet de mensen opvangen. Om dat te
kunnen doen, moet hij genoeg afweten van de hele
stedenbouwkundige problematiek, met inbegrip
van de administratie. Hij moet de mensen duidelijk
maken waar ze met een bepaald dossier naartoe
moeten. De mensen moeten weten dat ze bijvoor-
beeld een industrieel gebouw niet in een land-
bouwzone kunnen zetten. Ik heb hierover aan ver-
schillende directies en administraties vragen
gesteld. Ze zeggen dan dat ze er geen tijd voor heb-
ben, omdat ze een heleboel dossiers binnen krijgen
die ze eigenlijk niet zouden moeten binnen krijgen.
Uw eigen administratie stelt dus voor om per pro-
vincie een ambtenaar als ombudsman aan te stel-
len, die met de architecten praat en die de mensen
op weg helpt.
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De voorzitter : De heer Cardoen heeft het woord.

De heer Georges Cardoen : Ik wil de minister niet
prikkelen. Het is mijn bedoeling om in overleg met
de minister een oplossing te vinden. Ik ben er vast
van overtuigd dat de minister bereid is om te lui-
steren. Op basis van ervaringen die men dagelijks
kan opdoen in de 308 steden en gemeenten in
Vlaanderen, is het duidelijk dat men dringend
moet komen tot een versoepeling van het huidige
stelsel. Het loopt echt de spuigaten uit. Ik heb het
niet alleen over de situatie in de administratie van
een gemeente. Ook ten overstaan van de burger is
de toestand onhoudbaar geworden.

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Ik kan het uitgangspunt
van de interpellatie van de heer Beysen volledig
onderschrijven. Er moet meer duidelijkheid
komen. Dossiers moeten sneller worden afgehan-
deld. Bovendien moet men rechtszekerheid creë-
ren. Daarom moeten procedures eenvoudig zijn.
Men moet rompslomp vermijden. De regelgeving
moet relevant zijn. De regels mogen in geen geval
de creativiteit blokkeren, wat helaas geregeld
gebeurt.

Anderzijds begrijp ik de heer Beysen niet wanneer
hij voorstelt om de aanstiplijn te interpreteren naar
gelang de relevantie ervan. Immers, op die manier
komt men weer terecht in een situatie van inter-
pretaties en verscheidenheid. Men is dan opnieuw
afhankelijk van de dienst waar men toevallig bij
terecht komt. Ik vind dat een gevaarlijke procedu-
re.

De heer Beysen stelde bovendien dat overleg
mogelijk moet blijven. Wat verstaat hij onder over-
leg ? Moet het overleg blijven bestaan om op de
één of andere manier aan die regelgeving te
tornen ? Moet de regelgeving pas stringent worden
na vereenvoudiging ?

Het overleg zoals het altijd heeft bestaan en de
grote tolerantiegraad die eruit voortvloeide, heb-
ben precies gezorgd voor de huidige verloedering
van onze wetgeving. Men heeft te lang de ogen
gesloten voor de problemen van deze ondoorzich-
tige en onduidelijke wetgeving. Nu merkt men dat
men aan die wetgeving moet tornen. De tolerantie-
graad is er verantwoordelijk voor dat men te wei-
nig duidelijk en vernieuwend wetgevend werk
heeft verricht. Ik steun wel de heer Lachaert wan-
neer hij zegt dat er een soort van loketfunctie
nodig is. Dat is iets anders dan overleg, maar die
loketfunctie is niet altijd voldoende uitgebouwd.

De voorzitter : Mevrouw Tyberghien heeft het
woord.

Mevrouw Maria Tyberghien-Vandenbussche : Ik
begrijp uw bedenking over de rechtlijnigheid en
kan daarmee instemmen. Maar in de praktijk
vraagt men in die aanstiplijst precies hetzelfde. Dat
geldt zowel voor een carport als voor een pakket
uit een doe-het-zelf-zaak. Men moet zelfs alle
omgevingsfactoren invullen, tot de nutsvoorzienin-
gen en de gevels toe.

Wij moeten het niet aanvragen op het ogenblik van
de indiening van de eigenlijke aanvraag, maar wel
als wij het doorsturen naar Stedenbouw. Wij kun-
nen oordelen over de zaken die wij op gemeente-
lijk vlak in eigen macht hebben. Ik spreek hier nu
wel in mijn hoedanigheid als burgemeester.

Wij kunnen over een aantal zaken inderdaad
autonoom beslissen. Maar als wij de aanvraag
doorsturen, is die aanstiplijst weer volledig van tel,
ongeacht de beslissing die wij reeds genomen heb-
ben. Bij Stedenbouw is er een man die is aange-
steld om de conformiteit na te gaan. Hij doet niets
anders, hij gaat alleen na of alle stukjes wel aanwe-
zig zijn. Voor een zelfbouwpakket voor een garage
of een carport of zelfs voor een onnozele regenput
moet men al die zaken voorleggen. Dat is wat de
mensen niet begrijpen.

Ik heb in mijn dienst voor ruimtelijke ordening
welgeteld één ambtenaar voor een gemeente van
8.000 inwoners. We geraken niet meer door ons
werk. De dossiers liggen torenhoog opgestapeld.
En nu de lente weer in het land is, krijgt iedereen
weer de kriebels om te bouwen. Dit is uiterst frus-
trerend voor een burgemeester. Ik zou willen plei-
ten voor een onderscheid in die aanstiplijst tussen
de normale werken waarvoor advies nodig is, en de
kleine werkjes die bijvoorbeeld vrijgesteld worden
van een architect. Voor beide soorten werken zou
een verschillende aanstiplijst gebruikt moeten wor-
den.

De heer Ludo Sannen : Ik heb daar geen probleem
mee, als dat duidelijk vastgesteld wordt en ook uni-
form toegepast kan worden. Dat is iets anders dan
interpretatievrijheid geven.

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Ik heb hier zeer aan-
dachtig geluisterd naar enkele suggesties en ik
denk dat de betrachting die mevrouw Tyberghien
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hier uitgedrukt heeft, ook voor een groot deel de
onze is.

We zullen deze aanstiplijst realistisch en actueel
moeten maken, daar bestaat geen discussie over. Ik
zou ook nog willen stellen dat  –  het klinkt hier
een beetje uit de toon  –  wat ingebracht werd door
de invoering van de aanstiplijsten, zeker geen nieu-
wigheid op zich is geweest. Het is misschien wel op
een bruuske manier een wijziging ten opzichte van
de evolutie die we tot dan toe hebben gekend. Dat
is iets anders, en ik geef ook graag toe dat het
inderdaad misschien wat te bruusk is verlopen. Ik
hoop echter dat niemand van de decreetgevers mij
het verwijt zou maken dat we de wetgeving volgen
en ook proberen toe te passen.

In de geest van het debat dat we over dit onder-
werp gevoerd hebben, denk ik dat we er zeker in
moeten slagen om tot behoorlijke resultaten te
komen. Er zullen altijd andere inschattingen over
het een of over het andere kunnen zijn, maar ik
verwacht wel dat we samen tot een goede oplos-
sing zullen kunnen komen. Ik wil alleen stellen dat
de uitdaging van het nieuwe decreet Ruimtelijke
Ordening voor mij één van de belangrijkste is en ik
reken er dan ook op dat we dit debat op een goede
parlementaire manier zullen kunnen voeren.

Tot slot nog één bedenking over die loketfunctie,
de toegankelijkheid, het overleg, enzovoort. Waar
zijn in het verleden voor onze administratie echt
verstikkende effecten opgetreden ? Ze waren voor
een deel te wijten aan een over-overleg met de
betrokkenen. Er dienden zich immers slierten
bezoekers aan voor zaken die men nochtans op
een heel eenvoudige manier kon vaststellen. Daar
moet die geactualiseerde aanstiplijst een goed ins-
trument en hulpmiddel voor zijn, zodat er tijd vrij-
komt om het overleg ten gronde te kunnen voeren,
maar dat dit moet ook ten goede komen voor de
banale dingen die men op een eenvoudige manier
kan vaststellen.

Ik hoop  –  en ben, zoals reeds vaker gezegd, ervan
overtuigd  –  dat we op middellange termijn effi-
ciënter zullen kunnen werken met het geactuali-
seerde instrument zodra men het gewoon zal zijn
ermee te werken. Nu wordt er immers van beide
zijden  –  bij Arohm en bij onze gemeentebesturen
–  soms te veel verwacht of te veel ingevuld op de
aanstiplijst. Tijdverslindende activiteiten zullen
daardoor teruggeschroefd kunnen worden, waar-
door er meer tijd vrij zal komen voor de echte

opdracht die zowel de gemeenten als onze diensten
van Arohm moeten vervullen.

Met redenen omklede motie

De voorzitter : Door de heren Beysen en Lachaert
werd tot besluit van deze interpellatie een met
redenen omklede motie aangekondigd. Ze moet
uiterlijk 24 uur na de sluiting van de vergadering
zijn ingediend.

Het parlement zal zich daarover tijdens een vol-
gende plenaire vergadering uitspreken.

Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Robert Voorhamme tot
de heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van
Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Orde-
ning, over de stand van zaken met betrekking tot
de IJzeren Rijn

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Voorhamme tot de heer Baldewijns,
Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer
en Ruimtelijke Ordening, over de stand van zaken
met betrekking tot de IJzeren Rijn.

De heer Voorhamme heeft het woord.

De heer Robert Voorhamme : Mijnheer de voorzit-
ter, mijnheer de minister, collega's, hier is hij weer,
de IJzeren Rijn  –  tenminste hier op tafel. Dit is
waarschijnlijk de zoveelste interpellatie over de
IJzeren Rijn. Ik moet u zeggen dat ik deze interpel-
latie niet alleen houd als lid van deze commissie,
maar ook als lid van de commissie voor Economie,
waar het thema van de economische perspectieven
voor onze regio al meermaals ter sprake is geko-
men. Telkens blijkt zeer duidelijk hoe cruciaal de
ontwikkeling van de havens is. Niet voor niets vol-
gen de commissies voor Ruimtelijke Ordening,
Openbare Werken en Vervoer en de commissie
voor Werkgelegenheid en Economische Aangele-
genheden samen de havenproblematiek. Een van
de gevoelige punten in die discussie handelt precies
om die mogelijkheden tot ontwikkeling en her-
waardering van de IJzeren Rijn.

Naar aanleiding van het opstellen van het tienjare-
ninvesteringsprogramma 1996-2005 van de NMBS
heeft de Vlaamse regering, unaniem gesteund door
het Vlaams Parlement, uitdrukkelijk gesteld dat de
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herwaardering van de IJzeren Rijn daarin moest
worden opgenomen. De NMBS heeft deze bood-
schap wel ontvangen, maar is alleen bereid om de
kredieten voor zo een herwaardering in het tienja-
renprogramma in te schrijven als er aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan.

Ten eerste moeten de resultaten van de haalbaar-
heidsstudie bekend zijn en uiteraard positief
genoeg uitvallen. Ten tweede moet er een akkoord
zijn tussen de drie betrokken netten. Dit is evident,
maar ik vraag me af waar men moet beginnen. Ten
derde moet er een Europese cofinanciering zijn.
Ook dat is evident. Een decennium geleden wer-
den er al Europese signalen gegeven dat, als de
NMBS fanatiek genoeg achter een dergelijk pro-
ject zou staan, ook Europa een welwillende hou-
ding zou aannemen.

Het aantal voorwaarden dat de NMBS koppelt aan
het louter opnemen van dit project in een tienjare-
ninvesteringsprogramma, is echter sterk overdre-
ven, zeker als we kijken welke criteria er worden
gehanteerd voor een aantal andere investerings-
projecten van dezelfde maatschappij. Bovendien
stelt de NMBS niet enkel voorwaarden. Ze blaast
tegelijkertijd warm en koud, maar vooral koud.

Ik heb de indruk dat het totstandgekomen akkoord
met de Deutsche Bundesbahn vooral op initiatief
van deze laatste werd bereikt. Deze maatschappij
begint immers te beseffen dat het wel eens van
strategisch belang zou kunnen zijn om over een
goede verbinding te beschikken met de haven van
Antwerpen. Ze begint te beseffen dat ze niet te
veel moet speculeren op de joint venture die ze
met de Nederlandse Spoorwegen heeft uitgebouwd
en die de Betuwelijn moet inhuldigen. De Deut-
sche Bundesbahn beseft dat het niet zo slecht is dat
er qua infrastructuur een gezonde concurrentie
mogelijk is, zeker in het licht van een mogelijke
liberalisering van de spoorwegsector. Vroeger
voerde de Bundesbahn obstructie met het oude
argument dat ze haar netstructuur te veel zou moe-
ten aanpassen om de IJzeren Rijn te laten aanslui-
ten. Nu heeft ze de heer Schouppe laten weten dat
ze overtuigd is van het strategisch belang ervan.

Ik wil wel de volgende opmerking maken. Telkens
als er gedurende de voorbije jaren werd gesproken
over de IJzeren Rijn, wasten de Nederlanders hun
handen in onschuld. Ze beweerden dat ze er niet
echt tegen waren en dat ze zelfs bereid waren om
er gemeenschappelijk voor te pleiten. Ze zeiden
toen dat de Deutsche Bundesbahn de zaken tegen-

hield, en beweerden dat ze dit ook heel jammer
vonden.

In feite blijkt er dus een omgekeerde situatie te
zijn. Federaal minister van Verkeer Daerden en
zijn Nederlandse collega Jorritsma zijn overeenge-
komen om in verband met die haalbaarheidsstudie
van het Vlaams Gewest rond de tafel te gaan zit-
ten. De heer Schouppe presteert het dan om in
Nederland te gaan verklaren dat voor de NMBS de
IJzeren Rijn eigenlijk geen prioriteit is. Hierdoor
creëert de NMBS een zeer ongunstig politiek kli-
maat. Daarom wordt het hoog tijd om dit project
opnieuw bovenaan de politieke agenda te plaatsen.
Door het signaal dat de Deutsche Bundesbahn
heeft gegeven, krijgt dit dossier eindelijk nog eens
een positieve stimulans. Mijns inziens kan dit pro-
ject zeker ook een Vlaams project worden
genoemd. Bij de Vlaamse politici heerst er in dit
verband grote eensgezindheid.

Het klimaat zou zijn verbeterd, indien die signalen
van de spoorwegmaatschappij er niet waren. Het
gewest heeft opdracht gegeven tot een haalbaar-
heidsstudie. Daarop kunnen we ons baseren om
opnieuw de sprong voorwaarts te maken. Destijds
stond in het advies van het tienjareninvesterings-
programma dat deze studie in september 1996 zou
zijn afgewerkt. We zijn intussen een half jaar later.
Mijnheer de minister, zijn de resultaten van die stu-
die klaar ? Zijn ze reeds beschikbaar ? Het wordt
stilaan tijd dat ze worden bekendgemaakt, zodat
we het politieke draagvlak kunnen creëren voor
datgene waarvan we allemaal heilig zijn overtuigd.

Mijn vraag was ook retorisch bedoeld. Ik ben er
immers zeker van dat over dit traject al eerder stu-
dies zijn verricht. Men zou veel moeite moeten
doen om een haalbaarheidsstudie op te stellen die
zou aantonen dat het project niet haalbaar is. Ik
ben dus gerust over de resultaten. We zijn bereid
de weg te volgen die men van ons verwacht. We
moeten echter niet nodeloos veel tijd verliezen.
Het gewest kan toch meer doen in deze materie
dan alleen maar als studax of als organisator van
overleg op te treden. In het begrotingsdecreet zijn
er overigens artikelen ingeschreven die u, pro
memorie, machtigen om enige actie op het terrein
zelf te ondernemen. Misschien gaat het dan niet in
de goede richting, maar handelt het bijvoorbeeld
over het organiseren van het gecombineerd ver-
voer of het financieren van de organisatie ervan.
Dit biedt toch al mogelijkheden. Daarom moet het
Vlaams Gewest meer doen dan alleen maar stude-
ren, en zelf initiatief nemen. Dit hoeft niet onmid-
dellijk te gebeuren, maar als we alleen maar blijven
studeren, zal de NMBS ons stilletjes laten doen. We
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zullen de NMBS pas in beweging krijgen als we
haar duidelijk maken dat we desnoods zelf het ini-
tiatief nemen als zij het niet doet.

We beschikken in dit verband over een aantal
mogelijkheden, zeker met de liberalisering van de
exploitatie van de spoorwegen in Vlaanderen in
het vooruitzicht. Dit dossier ressorteert in belang-
rijke mate onder uw bevoegdheid. Daarom richt ik
deze vraag tot u. Is de Vlaamse regering zich wer-
kelijk aan het voorbereiden om desnoods zelf het
initiatief te nemen en eventueel een alternatief
consortium te vormen ? Ik spreek me hier overi-
gens niet uit over de samenstelling daarvan.

Tot besluit herhaal ik even waarover mijn vragen
gingen. Een eerste vraag betrof de contacten tus-
sen u en de federale regering. Met haar verklarin-
gen gaat de directie van de Belgische spoorwegen
immers haar boekje te buiten. Ik kan me niet voor-
stellen dat er geen contacten zouden zijn geweest.
Ten tweede was er de vraag naar de resultaten van
deze haalbaarheidsstudie. Ten derde, en dit is geen
intentievraag, vraag ik of de Vlaamse regering
bereid is die stappen te zetten of niet. En zo ja, in
welke richting ?

De voorzitter : De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris : Mijnheer de voorzitter, ik zal
u niet verhelen dat ik me een beetje ongemakkelijk
voel na het discours van de heer Voorhamme. Ik
dacht, na lectuur van zijn interpellatieverzoek, dat
hij een nummertje zou opvoeren om zijn achterban
te sussen, quod non. Op het moment dat een socia-
list zich op dezelfde golflengte begint te voelen als
een nationalist, ontstaat er echter een explosieve
situatie.

Ik denk dat de heer Voorhamme van het dossier
IJzeren Rijn de beste analyse heeft gemaakt. Dat
dossier is niet alleen belangrijk voor Antwerpen
maar ook voor heel Vlaanderen en, bijvoorbeeld,
ook voor het personenvervoer in Limburg. De
NMBS, een federale instelling, gaat hierover dwars
liggen.

De heer Voorhamme maakt de juiste analyse maar
hij durft niet zo ver te gaan als wij. Ik verdedig de
stelling dat we op het vlak van het verkeersbeleid
over een onvolkomen bevoegdheid beschikken. We
hebben namelijk  –  jammer genoeg  –  niets te zeg-
gen over het luchtverkeer en ook niet over het
spoorwegbeleid. De VLD heeft een voorstel van
resolutie ingediend om het luchtverkeer te regio-

naliseren. Het Vlaams Blok heeft over het spoor-
wegbeleid een gelijkaardige resolutie ingediend.
Mijnheer Voorhamme, u hebt ons daarin zeker niet
gesteund. Als de CVP een paar vergaderingen
geleden niet had voorgesteld om dat over te bren-
gen naar de commissie voor de Staatshervorming,
dan waren onze twee resoluties terzake helemaal
van de aardbol verdwenen.

Desalniettemin zijn uw opties van vandaag voor
ons en voor heel het Vlaams Parlement interessant.
U verwijst naar wat is gezegd bij de begrotingsbe-
sprekingen : de idee van de bloktreinen. Wat dat
betreft, is er dus een constructieve idee voorhan-
den, mijnheer de minister.

De heer Voorhamme stelt in zijn voorstel ook het
probleem van de alternatieve financiering aan de
kaak. Er zijn contacten geweest met VIBNA en
AGA, toevallig twee Antwerpse organisaties. Als
hiervoor iemand de verantwoordelijkheid moet of
kan opnemen, zijn zij het wel. Ze hebben ons heel
duidelijk gezegd : wij doen daar niet aan mee. Op
dit ogenblik worden we al te zwaar belast. We wor-
den via milieuheffingen van het Vlaams Gewest al
zo zwaar getroffen dat het alternatieve financie-
ringsproject voor de IJzeren Rijn voor ons voorlo-
pig niet ter sprake kan komen. Dat betekent niet
dat we geen andere wegen kunnen bewandelen. Ik
wil met de hele commissie en met heel het Vlaams
Parlement naar alternatieven op zoek gaan. Ik ver-
moed dat u tot besluit van deze interpellatie een
met redenen omklede motie zult indienen, mijn-
heer Voorhamme. Als dat ver genoeg gaat, zullen
we u erin volgen. Ik wacht eerst het antwoord van
de minister af, want ik doe niet zoals de liberalen,
maar ik overweeg ook om tot besluit van deze
interpellatie een met redenen omklede motie in te
dienen. Als de met redenen omklede motie van de
heer Voorhamme verder gaat dan wat wij van plan
zijn, dan is mijn fractie en zijn hopelijk ook de
andere fracties bereid om u te steunen.

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Ik denk dat de discussie
in de toekomst zal gaan over welke Vlaamse mid-
delen ter beschikking van bepaalde projecten wor-
den gesteld. In eerste instantie denk ik dan aan
stad- en streekvervoer, eventueel ook aan goede-
rensporen en dergelijke. Ik vrees dat dit wel eens
een totale capitulatie zou kunnen inhouden voor
het feit dat het Vlaams Parlement en de Vlaamse
regering de strijd voor het nationaal investerings-
programma, het tienjarenprogramma van de
NMBS, hebben verloren, namelijk de capitulatie
voor het njet van de heer Schoepen in de commis-
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sie. We vroegen een heleboel zaken en op sommige
daarvan zal men ongetwijfeld ingaan. Ik heb com-
muniqués gezien over de Spoorontsluiting Lim-
burg. Er is dus een evolutie, maar over een aantal
belangrijke punten hebben we eigenlijk een njet
gekregen, tenzij de minister zo dadelijk kan zeggen
dat er een gunstige evolutie is.

Ik wil er wel voor waarschuwen dat op het nationa-
le vlak en ook in Vlaanderen, waar investeringen
nodig zijn, heel veel middelen zijn aangewend voor
de HST. We hebben gewaarschuwd dat dit ten
koste zou gaan van een aantal andere projecten.
Nu krijgen we in Vlaanderen de rekening voorge-
schoteld. Ik vind dat we niet in die val mogen trap-
pen.

De IJzeren Rijn is altijd heel nauw verbonden
geweest met het dossier van de tweede spooront-
sluiting voor Antwerpen. Wat dat betreft, wil ik
best ook even meedoen aan de scheldpartij ten
aanzien van de NMBS. Ik heb gisteren tijdens een
persconferentie gezegd dat de NMBS Antwerpen
eigenlijk vierkant uitlacht. Dat heeft te maken met
de manier waarop de heer Schoepen reageert op
het project van de IJzeren Rijn. Voor hem geniet
dit duidelijk geen prioriteit. Voor ons daarentegen
wel, om uiteenlopende redenen. Voor Agalev zijn
de IJzeren Rijn en de tweede spoorontsluiting
belangrijk om ecologische redenen. Ik ben heel
boos over de manier waarop de NMBS reageert op
de motie die werd goedgekeurd in het Vlaams Par-
lement in verband met de tweede spoorontsluiting.
We hebben daarmee duidelijk de stelling ingeno-
men dat de tracés die nu voorliggen en die door de
NMBS worden gepromoot voor de tweede spoor-
ontsluiting, onaanvaardbaar zijn.

Dan is het de bedoeling dat de NMBS zelf de nodi-
ge knowhow mobiliseert om te zoeken naar alter-
natieven. Men wil een aantal doelstellingen waar-
maken die vooral voor de NMBS belangrijk zijn.
Men heeft een bepaald traject voor ogen en wil dat
koppelen aan het Grote ring-tracé Merskem-Wom-
melgem en daar wijkt men geen duimbreed van af.
Wel, wij verzetten ons daartegen. De heer Rom-
bouts werd wandelen gestuurd en de 13 burge-
meesters uit de rand van Antwerpen worden als
schooljongens behandeld. Zij ontvingen van de
NMBS niet de nodige informatie. De NMBS gaat
op een heel onheuse manier om met voor het
Vlaams mobiliteitsbeleid belangrijke elementen.
Welke stappen denkt de minister te zetten ten aan-
zien van de NMBS. Heeft men de NMBS al aange-
spoord om alternatieven te zoeken ? Moeten we,

indien dit niet het geval is, niet aandringen op een
onafhankelijk onderzoek door, bijvoorbeeld, een
onafhankelijke studiebureau ?

De voorzitter : De minister heeft het woord.

Minister Eddy Baldewijns : Een interpellatie die
eerder verband hield met de stand van zaken in het
Ijzeren Rijn-dossier mondt gedeeltelijk uit in een
klaaglied over de NMBS. Ik ben van oordeel dat
dit het best aan de NMBS zelf gericht kan worden.

Ik wil voor een aantal zojuist geformuleerde
bedenkingen enige nuancering aanbrengen. Zo
wordt er misschien teveel ode gebracht aan de
Deutsche Bundebahn. Laten we hierover niet te
euforisch zijn.

Mijnheer Voorhamme, er zijn op het ambtelijke
niveau geregeld contacten tussen het Vlaams
Gewest, de federale overheid en de NMBS, in het
bijzonder met betrekking tot het Ijzeren Rijn-dos-
sier. De federale overheid en de NMBS werden
trouwens zeer nauw betrokken bij het opmaken
van de haalbaarheidsstudie. De resultaten hiervan
zullen worden besproken tijdens de interministe-
riële conferentie voor verkeer en infrastructuur
waarin zowel de federale als de gewestelijke
instanties zitting hebben. Ik zal eerstdaags de resul-
taten van de haalbaarheidsstudie bekend maken en
aan de Vlaamse regering meedelen. Momenteel
wordt deze studie samengevat en vertaald.

De vraag over de alternatieve vorm van financie-
ring is nog wat voorbarig. Ik meen dat er eerst een
beslissing moet worden genomen over het principe
van de heringebruikname. Het is niet uitgesloten
dat de heringebruikname van de lijn wordt opge-
nomen in het investeringsprogramma van de
NMBS. Met Nederland werd tot vandaag enkel
gepraat over de eventuele heropening van de lijn
maar nog niet over de financiering van de noodza-
kelijke investeringen. Ook hierover moeten in
overleg met mijn Nederlandse collega, mevrouw
Joritsma, de nodige afspraken worden gemaakt.

Deze problematiek zal tevens worden besproken
in de ambtelijke werkgroep Spoorvervoer Vlaan-
deren-Nederland. Bij elk gesprek met de Neder-
landse minister, plaatsen wij het thema van de Ijze-
ren Rijn op de agenda zodat wij de Nederlandse
bereidheid en de vordering terzake kunnen
nagaan.

Er zijn bedenkingen gemaakt over de mogelijkheid
die is opgenomen in het begrotingsdecreet 1997,
om het gecombineerd vervoer via subsidiëring en
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investeringen te stimuleren. Het feit dat dit in het
programmadecreet is opgenomen, wijst erop dat de
Vlaamse regering achter dit standpunt staat. De
regeling in verband met de beoordeling van projec-
ten, privé of met de NMBS, is op dit ogenblik in
opmaak. In de desbetreffende begrotingsartikelen
werden evenwel nog geen middelen ingeschreven
en de artikels zijn pro memorie ingeschreven.
Zodra de regeling bepaald is, kan men overgaan tot
het concretiseren en invullen van deze begrotings-
artikelen en kan men eventueel de nodige midde-
len ter beschikking stellen. Op termijn zal deze
regeling ook vatbaar zijn voor toepassing bij bedie-
ningen op een tracé zoals de IJzeren Rijn.

Mijnheer de voorzitter, ik denk dat nogmaals moet
worden beklemtoond dat de belangrijkste functie
van de IJzeren Rijn erin bestaat het vervoer van en
naar de Antwerpse haven te verbeteren en zelfs op
te drijven. Vooral de relatie Antwerpen-Ruhr is
hierin belangrijk. Vanuit de tussenliggende of ver-
deraf gelegen gebieden is geen groot trafiekvolume
te verwachten. Dit neemt niet weg dat lokale acti-
viteiten op dit tracé kunnen bijdragen tot het ver-
keer op de IJzeren Rijn. Dit valt zeker nader te
bestuderen in een specifiek detailonderzoek over
de IJzeren Rijn en bijvoorbeeld ook in het kader
van de provinciale structuurplannen. Ook daaraan
moeten we de nodige aandacht besteden, zeker ten
aanzien van de betrokken provincies.

Inzake de promoting van de IJzeren Rijn als trans-
portas is men in Antwerpse havenmiddens al bezig
een aantal contacten te leggen, zowel in België als
in het buitenland. Men zal nagaan of andere instan-
ties kunnen meewerken aan het vergroten van het
ecnomische draagvlak van deze transportas. Ik wil
graag allerhande instanties hierbij betrekken en
zou zelfs applaudisseren voor de bijzondere vorm
van sympathie die velen aan de dag leggen om dit
traject toch een nieuw elan en levenskansen te
kunnen geven.

Ik betwijfel echter of dit soort van activiteiten tot
het takenpakket van, bijvoorbeeld, de Vlaamse
Dienst voor Buitenlandse Handel behoort. Er zijn
instanties die we zeker te gepasten tijde ook hierbij
kunnen betrekken en ook bij het zoeken naar meer
mogelijkheden voor de IJzeren Rijn. Ik hoop, mijn-
heer de voorzitter, op deze manier enigszins con-
creet te hebben geantwoord wat de stand van
zaken aangaat. Intenties zijn er uiteraard ook nog.
Aangezien de heer Voorhamme zegt dat we niet
mogen vragen naar intenties, denk ik dat ik met
een concrete benadering van de huidige situatie

aangetoond heb dat we echt graag een stap verder
willen.

De voorzitter : De heer Voorhamme heeft het
woord.

De heer Robert Voorhamme : Mijnheer de voorzit-
ter, ik dank de minister voor zijn antwoord. Als ik
het goed heb begrepen, is het eerder een kwestie
van dagen dan van weken. (Gelach) We brengen al
zo lang geduld op en we zullen nog wel wat langer
het nodige geduld kunnen opbrengen. Ik reken er
ook op dat, zodra het vertaal- en het samenvat-
tingswerk gebeurd is, de minister niet alleen de
regering erover zal inlichten. Aangezien dit parle-
ment al herhaaldelijk heeft duidelijk gemaakt dat
het er een absoluut prioritair punt van wil maken,
hoop ik dat de minister het initiatief zal nemen om
via deze commissie aan het parlement de resulta-
ten van de haalbaarheidsstudie ter beschikking te
stellen. Dan kunnen we, mijnheer de voorzitter, er
in deze commissie een zitting aan wijden in zoverre
men erin is geslaagd de zaken samen te vatten.

Men mag de zaken ook niet verkeerd begrijpen. Er
is inderdaad een pro memorie geschreven in de
begroting van de Vlaamse regering. Ons inziens
kan het toch niet de bedoeling zijn dat de Vlaamse
regering de NMBS stelselmatig gaat subsidiëren
voor bepaalde activiteiten. Dat kan niet het geval
zijn. Het behoort ook niet tot de opdracht van de
Vlaamse overheid om aan echte spoorwegexploita-
tie te doen. Daar mag geen misverstand over
bestaan.

De Vlaamse regering speelt nu een modererende
rol tussen diverse overheden en bedrijven in een
project dat voor het Vlaamse belang prioritair is.
Zij kan die rol ook spelen om te zien dat er geen
structuur kan ontstaan die eventueel een alterna-
tief vormt. Ik stel vast dat men die aftastoefening
aan het maken is. Ik begrijp dat er ook de nodige
discretie mee moet gepaard gaan. Men moet niet
onvoorzichtig zijn, maar, wat ook door collega's is
gesteld, de botte reactie vanwege de Belgische
spoorwegmaatschappij, maakt toch wel dat we niet
altijd ter plaatse kunnen blijven trappelen. We
moeten duidelijk maken dat het ons menens is. Wij
zijn van plan een met redenen omklede motie hier-
over in te dienen ter uwer ondersteuning.

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Ik weet niet of u op mijn
vraag zult kunnen antwoorden. Om de stortvloed
van interpellaties over de Ijzeren Rijn en dergelij-
ke in te dijken, en om te vermijden dat ik binnen
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enkele weken opnieuw moet interpelleren, stel ik
mijn vraag toch maar. Zijn er al initiatieven geno-
men inzake die tweede spoorontsluiting en de
alternatieve tracés ? Dat was gevraagd in een
motie die door het Vlaams parlement is goedge-
keurd. Of is een onafhankelijk onderzoek aange-
wezen ?

De voorzitter : De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris : Mijnheer de minister, u hebt
gesproken over de ambtelijke werkgroep Vlaande-
ren-Nederland. Hebt u, eerlijk, de indruk dat u, wat
het spoorwegbeleid betreft, door uw Nederlandse
gesprekspartners ernstig wordt genomen ?

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Wat het laatste betreft :
het is moeilijk om in eigen boezem te kijken. Hoe
zou ik dat dan kunnen bij mevrouw Jorritsma ?
(Gelach) Ik heb wel de indruk dat dit onderwerp
met de nodige ernst aan de orde komt tijdens de
bilaterale besprekingen.

Met de vraag van de heer Malcorps heb ik het
moeilijk. Ik weet eigenlijk niet naar welke alterna-
tieven u verwijst. Wel is het zo dat alternatieve
tracés worden onderzocht. De aanvraag voor een
gewestplanwijziging ter herziening van een tracé
moet door de initiatiefnemer gebeuren ; hij moet
een voorstel formuleren. Ik meen te weten dat
daarover wordt nagedacht. Of die alternatieven
zullen worden aangenomen, is nog een andere
zaak.

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : De eerste fase is nog
bezig. Men bestudeert nog een aantal details ; maar
binnen de grote varianten die de NMBS zelf voor-
stelt. Dat behoort volgens mij niet tot de categorie
van het zoeken naar echte alternatieven. Ten twee-
de : men heeft tracés bestudeerd die door burgers
van Schoten zijn opgesteld. Daarover bestaat zelfs
een rapportje. Toch benadruk ik nogmaals dat de
NMBS zelf de nodige initiatieven moet nemen en
de nodige creativiteit aan de dag moet leggen. Wat
dat betreft, geeft men geen blijk van goede wil.
Men zoekt niet naar, en vindt ook niet echt een
alternatief.

De voorzitter : De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris : Ik ken mevrouw Jorritsma
niet ; ik weet dus niet of haar boezem het inkijken
waard is. U weet echter goed genoeg wat ik bedoel.
We zijn niet bevoegd voor de spoorwegen. De
Nederlanders weten dat. Houden ze daar rekening
mee ? 

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Ik stel vast dat er over
bepaalde spoorwegaangelegenheden, binnen het
kader van onze bevoegdheden, gemeenschappelij-
ke onderwerpen van discussie leven. Dat is ook in
het verleden al gebleken. Ik kan meedelen dat dit
ook nu op de agenda van de bijeenkomsten staat.

Met redenen omklede moties

De voorzitter : Door de heer Voorhamme, door de
heer Penris en door de heer Malcorps werden tot
besluit van deze interpellatie met redenen omklede
moties aangekondigd. Ze moeten uiterlijk 24 uur
na de sluiting van de vergadering zijn ingediend.

Het parlement zal zich daarover tijdens een vol-
gende plenaire vergadering uitspreken.

Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Johan Malcorps tot de
heer Eddy Baldewijns, Vlaams minister van Open-
bare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
over het beleid inzake het plaatsen van zendmasten

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Malcorps tot de heer Baldewijns, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening, over het beleid inzake het plaat-
sen van zendmasten.

De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, geachte collega's, dit onder-
werp is hier meermaals aan de orde gekomen. Er is
evenwel nog altijd geen uitsluitsel over. De chaos
op het terrein blijft duren. Daarom wil ik u daar-
over opnieuw interpelleren.

Even ter herinnering, het volgende : op basis van
vragen van mevrouw De Schamphelaere en mezelf
over de plannen voor een nieuw netwerk van
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GSM-masten van Mobistar hebt u enkele maanden
geleden uw beleidsdoelstellingen toegelicht. Inzake
de inplanting van zendmasten moest men naar uw
mening zo veel als mogelijk gebruik maken van
bestaande infrastructuur en pilonen  –  onder meer
van Belgacom. Voorts was het een van uw doelstel-
lingen om het aansnijden van open ruimten waar
mogelijk te vermijden en rekening te houden met
ruimtelijke en landschappelijke implicaties, alsook
met geklasseerde gebouwen en sites. Deze criteria
hebt u nog eens herhaald in een antwoord op een
recente schriftelijke vraag van de heer Sauwens.

Bovendien antwoordde u in deze commissie op
mijn mondelinge vraag dat de gemachtigde ambte-
naren van Stedenbouw, in het kader van de uitvoe-
ring van artikel 48 van de stedenbouwwet van u de
opdracht hebben gekregen om de open ruimten zo
veel als mogelijk te vrijwaren. Ten slotte stelde ik
ook een schriftelijke vraag aan de minister van
Onderwijs in verband met eventuele afspraken
inzake zendmasten op schoolgebouwen van de
ARGO. Uit het antwoord van minister Van den
Bossche blijkt dat heel wat scholen kaderovereen-
komsten hebben afgesloten met Proximus of Mobi-
star. De lokale raden kunnen daar volkomen
autonoom over beslissen ; zij worden daarbij niet
gehinderd door enige beperkende richtlijn terzake.

Op basis van een door mezelf opgemaakte kleine
inventaris van inmiddels vergunde lokaties voor de
inplanting van zendmasten voor Belgacom, Mobi-
star of derden  –  televisiestations, vrije radio's, de
Rijkswacht, De Lijn of de NMBS  –  blijkt dat in de
praktijk van een ruimtelijk of landschappelijk
beleid weinig valt te bespeuren. Het lijkt er sterk
op dat willekeur troef is en blijft, en dat elke ver-
gunningsaanvraag door Stedenbouw wordt geho-
noreerd. In vele gevallen wordt daarbij het uit-
drukkelijk negatief advies van de gemeentebestu-
ren genegeerd. In andere gevallen hebben Proxi-
mus of Mobistar de gemeentebesturen of andere
belanghebbenden zoals scholen met een forse
huurovereenkomst over de brug kunnen halen.
Zeg maar dat ze werden uitgekocht.

Deze gang van zaken staat in schril contrast met de
grote moeilijkheden die radiozendamateurs erva-
ren wanneer deze de toelating willen verkrijgen om
een zelfdragende antennemast te installeren. Ze
moeten allerlei handtekeningen hebben en regle-
menten van gemeenten en provincies respecteren.
Uiteraard is dit terecht, maar ook cynisch als deze
mensen moeten vaststellen dat de GSM-reuzemas-

ten rondom hen als paddestoelen uit de grond
schieten.

Ik belicht kort een aantal gevallen. Het meest fla-
grante voorbeeld, waarbij het ook duidelijk is dat
de aanbevelingen van de minister worden gene-
geerd, treft men aan in Meise. De antennes staan
op niet-bestaande gebouwen en sluiten niet aan op
ambachtelijke gebieden, parkeerterreinen of servi-
cestations. Langs de A12 in Meise tellen we maar
liefst drie pylonen, vlak bij elkaar : één van Mobi-
star, in een parkgebied aan de ingang van de Plan-
tentuin ; één in een bufferzone, volgens het gewest-
plan, aan de Nieuwelaan ; één in een landgebied,
maar in de bufferzone van de A12. Een vierde
geplande mast werd dan toch geweigerd.

Een tweede voorbeeld betreft Grimbergen. In deze
gemeente vinden we een antenne op de kerktoren
van de abdij. Enkele honderden meters verder, aan
de Brusselsesteenweg, op een terrein van de
ARGO, staat nu een gecontesteerde pyloon van
Mobistar, met op de achtergrond de beschermde
Norbertijnenkerk St.-Servaes. Volgens de inwoners
en de gemeente wordt het hele dorpsgezicht ver-
knoeid. De gemeente verstrekte een negatief
advies, er vond geen openbaar onderzoek plaats en
op dit ogenblik loopt hieromtrent een procedure
bij de Raad van State. In Halle staat een 38 meter
hoge mobilofoonmast van Belgacom, aan de Vas-
tenavondstraat : verminking van het landschap,
groot protest van de buurtbewoners, negatief
advies van de gemeente, terwijl er ondertussen al
wordt gedelibereerd over de inplanting van een
tweede mast van Mobistar. In Asse is er sprake van
een rijkswachtmast op het rijkswachtgebouw in de
Nerviërsstraat, een Belgacom-mast op de waterto-
ren, een 50 meter hoge mast van De Lijn boven de
stelplaats. Er is geen bereidheid om dat te bunde-
len vanwege de rijkswacht of Belgacom, en de
NMBS deed nieuwe aanvragen voor masten, voor
de stations van Asse en Zellik. Nog een laatste
mooi voorbeeld vinden we in Affligem, met een
Mobistar-mast op de watertoren. De gemeente
vraagt Proximus bij een nieuwe aanvraag om een
akkoord met Mobistar te bereiken. Proximus wei-
gert nadrukkelijk, maar krijgt dan toch een nieuwe
inplantingsplaats op de parkeerplaats naast het
containerpark. Zo heb ik nog een resem voorbeel-
den in Ichtegem, Merksem, Schilde, de A2 tussen
Lummen en Halen, Tremelo, Riemst, Turnhout
enzovoort. Ik zal u deze waslijst misschien maar
beter laten bezorgen.

Bovendien dreigt, door het koninklijk besluit van
29 november 1996 inzake het openstellen van de
concurrentie tussen diverse semafonienetwerken,
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de geschiedenis zich te zullen herhalen met betrek-
king tot een nieuwe reeks van antennes, van bij-
voorbeeld Belgacom, Multipage en wellicht nog
een derde licentiehouder. Het verhaal gaat dus nog
verder. Ondertussen blijft de door uzelf in dit ver-
band gegeven interpretatie van artikel 48 van de
Stedenbouwwet aanvechtbaar, zeker als we dit in
het perspectief plaatsen van een geliberaliseerde
Europese markt waar tal van privé-initiatieven een
rol zullen gaan spelen op wat vroeger uitsluitend
het publieke domein was. In die zin blijf ik van
mening dat deze interpretatie een verregaand pre-
cedent schept, en dat we er eigenlijk zelf nog geen
idee van hebben waartoe dat alles zou kunnen lei-
den.

Voor ik tot mijn vragen kom, wil ik ook nog even
stilstaan bij een aspect dat tot nu toe nog maar wei-
nig aan bod kwam, namelijk het gezondheidsas-
pect. Uiteraard is dat niet rechtstreeks uw
bevoegdheid, mijnheer de minister, maar het is
toch ook een element dat mee een rol dient te spe-
len in een ruimtelijk beleid. Rond de invloed van
allerlei soorten van elektromagnetische straling op
de gezondheid woedt een hevige controverse in
wetenschappelijke middens. Denken we bijvoor-
beeld aan de uitzinnige wijze waarop Electrabel
onlangs nog elke band tussen hoogspanningslijnen
en gezondheidsproblemen van de hand wees. Mijn
groene vrienden in het Europees parlement, waar-
onder vooral Ecolo-verkozene Lannoye, pakten
dan weer uit met een syllabus met bijdragen van
wetenschappers die het tegenovergestelde meen-
den te moeten poneren. Wat de zendmasten
betreft, verscheen onlangs een opmerkelijke studie
van onderzoekers van de Universiteit van Sidney.
Het aantal gevallen van bloedkanker blijkt ruim
dubbel zo hoog te zijn in de omgeving van televi-
sie-antennemasten dan op andere plaatsen. De
onderzoekende hematologen bekeken alle geval-
len van kinderleukemie in de periode tussen 1972
en 1990. De Australische regering, dan, besteedde
miljoenen franken aan het onderzoeken van de
gezondheidseffecten van GSM-masten. Hieruit
blijkt dat ook deze kleinere masten schadelijk kun-
nen zijn voor de gezondheid. Voor zover mij
bekend is, werd een dergelijk verband in ons land
nooit echt onderzocht, tenzij zeer rudimentair door
het VITO. Maar de noodzakelijke epidemiologi-
sche gegevens voor een volwaardig gezondheidson-
derzoek in ons land ontbreken. Mijnheer de minis-
ter, zoals ik zei, is dit uiteraard uw domein niet. In
elk geval lijkt me het echter wel aangewezen om,
op basis van de aan de gang zijnde wetenschappe-
lijk discussie, toch het zekere voor het onzekere te

nemen, enige terughoudendheid inzake de inplan-
tingsplaatsen aan de dag te leggen en zoveel moge-
lijk te bundelen. Dat is dus een argument te meer.

Hoeveel vergunningen voor nieuwe zendmasten
werden tijdens deze zittingsperiode toegestaan ? In
hoeveel gevallen vond daarbij een openbaar
onderzoek plaats ? In hoeveel gevallen werd een
negatief advies van de gemeente door de gemach-
tigd ambtenaar genegeerd ? In hoeveel gevallen
nam de minister zelf de beslissing om een afwijking
op de door de gemeente goedgekeurd BPA toe te
staan ? Meer diepgaand zou ik graag van de minis-
ter vernemen hoe hij zijn beleidslijnen alsnog
denkt te kunnen omzetten in reële beleidsdaden.
Heeft de minister het initiatief genomen om in het
kader van de stedenbouwwetgeving een specifieke
reglementering inzake de plaatsing van masten of
antennes te laten opstellen ? Of blijft het bij de
eerder vage opsomming van beoordelingselemen-
ten, meegedeeld naar aanleiding van de vragen,
vroeger gesteld in dit parlement ? Dan heb ik het
over de zogenaamde basisprincipes of richtingge-
vende aanbevelingen van de richtlijn die naar de
betrokken diensten en gemeenten werd verzonden.
Het antwoord van de minister op de vraag van de
heer Sauwens omtrent de noodzaak van dwingen-
de richtlijnen geeft terzake geen uitsluitsel, tenzij
het de bedoeling zou zijn zich gewoon bij de huidi-
ge wildgroei neer te leggen. Ik kan echter moeilijk
geloven dat dit laatste de bedoeling is. In de prak-
tijk blijkt in elk geval  –  vandaar de even door mij
gedebiteerde waslijst  –  dat het geheel van aanbe-
velingen weinig indruk maakt. Ook is de koppig-
heid van de betrokken organisaties en maatschap-
pijen, die elk hun ding willen doen en daar soms
veel geld voor over hebben, blijkbaar doorslagge-
vend. Welke concrete initiatieven heeft de minister
genomen, eventueel in samenspraak met federale
collega's, om de betrokken partijen om de tafel te
krijgen en tot een bundeling en dus beperking van
inplantingsplaatsen te komen ? Ik denk in dat ver-
band bijvoorbeeld aan de NMBS, Belgacom en
dergelijke. Welke aanbevelingen zijn rechtstreeks
gericht aan diensten die onder de bevoegdheid van
de minister  –  zoals De Lijn  –  of deze van de
Vlaamse regering  –  zoals de ARGO  –  ressorte-
ren ?

De voorzitter : Minister Baldewijns heeft het
woord.

Minister Eddy Baldewijns : Ik zal proberen zo kort
mogelijk te antwoorden. Exacte cijfergegevens
inzake het aantal vergunningen en dergelijke, kun-
nen binnen het korte tijdsbestek voor het ant-
woord, niet worden meegedeeld. Deze gegevens
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worden niet systematisch per onderwerp of per
aanvrager van een bouwvergunning bijgehouden.
Niettemin hebben de buitendiensten, na enig
opzoekingswerk, doch uiteraard onvolledig, mij het
volgende medegedeeld.

In Oost-Vlaanderen werden 75 vergunningen afge-
leverd. Elf dossiers zijn nog in onderzoek. Hierbij
werd niet gespecificeerd of het om aanvragers, om
nieuwe masten of om bestaande constructies ging.
In Limburg kreeg Mobistar 46 vergunningen, waar-
van 33 op bestaande, vergunde constructies, name-
lijk antennemasten, watertorens, fabrieken en
andere hoge gebouwen. Proximus kreeg ongeveer
tachtig antennes, meestal op eigen masten. Intere-
lectra, De Lijn, de rijkswacht, de politie en anderen
beschikken samen over ongeveer tien antennes.
Antwerpen heeft 123 vergunningen afgeleverd.
Daarover heb ik geen gedetailleerde gegevens. In
Vlaams-Brabant werden ongeveer tachtig masten
hoger dan 10 meter vergund. Het grootste aantal
installaties werd echter vergund en opgericht op
bestaande en vergunde constructies, zoals waterto-
rens, flat- en kantoorgebouwen, masten van open-
bare nutsmaatschappijen en kerken. Een exact cij-
fer is op dit ogenblik niet bekend. In West-Vlaan-
deren is de toestand vergelijkbaar met die van de
andere provincies. Ik beschik op dit ogenblik ech-
ter niet over exacte cijfers.

In alle gevallen waar dat door de reglementering
was vereist  –  dus bij masten hoger dan 10 meter  –
werd een openbaar onderzoek gehouden. Het
arrest van de Raad van State nummer 60.603 van
28 juni 1996 stipuleert dit. Deze openbare onder-
zoeken gebeuren volgens de door de wet voorge-
schreven formaliteiten.

Mijnheer Malcorps, u had het over een aantal
inbreuken. Het gaat om een 400-tal installaties. Ik
zal de concrete gevallen laten onderzoeken en
meer specifiek vragen hoe men tot de besluitvor-
ming is gekomen. Er is, volgens mijn informatie, in
de provincie Limburg geen enkel geval bekend
waar de gemachtigde ambtenaar het ongunstig
advies van de gemeente naast zich neerlegde. Inte-
gendeel, zelfs een aantal gevallen met gunstig
advies van de gemeente werden door Stedenbouw
geweigerd. We spreken hier over de dossiers die
werden ingediend volgens de procedure van artikel
48 van de stedenbouwwet. Dossiers volgens artikel
45 ingeleid, worden immers door de colleges van
burgemeester en schepenen zelf beslecht.

In enkele andere gevallen, onder meer in Brabant,
werd wel een vergunning afgeleverd na negatief
advies van de gemeente. Het ging hierbij om aan-
vragen volgens artikel 48. In deze procedure moet
de gemeente enkel advies geven. Bovendien betrof
het hier gevallen waar technisch gezien geen alter-
natieven mogelijk waren.

In geen enkel geval heeft de minister zelf een
beslissing genomen om een afwijking toe te staan
van een BPA. Mogelijk refereert u hier aan twee
vroegere aanvragen in Mortsel, waar dit probleem
zich inderdaad voordeed. Ik kan u zeggen dat
Mobistar, in overleg met de gemeente, de gekozen
inplantingsplaatsen heeft gewijzigd en dat de
gemeente zelf de hernieuwde en gewijzigde aan-
vragen heeft vergund.

Ten slotte wil ik verwijzen naar mijn antwoord op
vraag nummer 212 van 7 februari 1997 van de heer
Sauwens. Ruimtelijke Ordening houdt zich niet
bezig met het zelf plannen en opleggen van de net-
werken. Het verlenen van een licentie is een fede-
rale bevoegdheid. Naar aanleiding van deze vraag
heeft de administratie een aantal bijkomende richt-
lijnen uitgewerkt waarbinnen zij hun planning
moeten opstellen.

Deze beleidsprincipes zijn de volgende. De open
ruimte moet maximaal worden gerespecteerd. Arti-
kel 20 van het KB van 28 december 1972, houden-
de de inrichting en de toepassing van de ontwerp-
gewestplannen, wordt niet uitgesloten, maar moet
uiterst kritisch worden toegepast. Het kan alleen
nog indien de keuze van de plaats uitvoerig wordt
toegelicht en er geen alternatieven zijn. Er zal wor-
den gestreefd naar inplantingen in reeds bebouwde
of te bebouwen zones, inplantingen die aansluiten
bij bestaande infrastructuurwerken en inplantingen
binnen industrie- of ambachtelijke zones. In het
stedelijk gebied of in de woonzones zal zeker reke-
ning worden gehouden met cultuurhistorische
aspecten. In principe zullen geklasseerde gebou-
wen of monumenten worden vermeden, tenzij er
een volledige instemming van Monumenten en
Landschappen komt. Er zal bij netwerkuitbaters
worden aangedrongen op meervoudig gebruik van
locaties en van bestaande of op te richten masten.
Er zal bij de betrokken afdelingen van het departe-
ment LIN worden gestreefd naar het gebruik van
bestaande kunst- en infrastructuurwerken, voor de
vasthechting van de antennes. Dit overleg is trou-
wens lopende. De geciteerde randvoorwaarden gel-
den voor elke initiatiefnemer.

Tevens heb ik de opdracht verstrekt aan de admini-
stratie om vanaf 17 maart alle bouwaanvragen voor
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GSM-masten te behandelen volgens artikel 45. Dit
wordt in de gecoördineerde versie binnenkort arti-
kel 43 van de stedenbouwwet, zodat niet meer de
indruk ontstaat dat deze privé-rechtspersonen een
voorkeursbehandeling inzake ruimtelijk ordening
zouden genieten. Met betrekking tot artikel 20 van
het KB inzake de toepassing in de inrichting van de
gewestplannen, zal de toestand maandelijks wor-
den geëvalueerd.

Aan de administratie is gevraagd om op korte ter-
mijn een studie te ondernemen over alle bijkomen-
de infrastructuurwerken in de brede zin van het
woord die, gelet op de eengemaakte Europese
markt en de vermoedelijke verdere liberalisering
van bepaalde overheidsdiensten, mogen worden
verwacht. Ik wens op te merken dat gelijkaardige
problemen zich zullen voordoen bij de exploitatie
van gasnetwerken, spoorwegexploitatie en dergelij-
ke.

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Ik dank de minister voor
zijn antwoord. Ik zal hem de lijst uiteraard bezor-
gen, aangezien ik er naar mijn mening een aantal
overtredingen tegen de richtlijnen tussen zitten. Al
kan men daarover, gezien de vaagheid van de richt-
lijnen, van mening verschillen.

Wat mij vooral stoort, is dat de initiatiefnemers
weinig of geen inspanningen hebben geleverd om
een gebundelde oplossing te zoeken. Soms was er
zelfs ronduit tegenwerking. Dat is niet alleen
onverantwoord vanuit ruimtelijk perspectief, maar
ook met het oog op de gezondheid. Jammer genoeg
heb ik zulke voorbeelden in overvloed. Nogmaals,
ik zal ze aan de minister doorspelen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

[....]

– De vergadering wordt gesloten om 17.55 uur.
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