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VOORZITTER : De heer Leonard Quintelier

– De interpellatie wordt gehouden om 10.27 uur.

Interpellatie van de heer Herman De Loor tot de
heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van
Leefmilieu en Tewerkstelling, over het verlenen
van een milieuvergunning aan de firma FLIP voor
de exploitatie van een mestopslagplaats in Zotte-
gem

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer De Loor tot de heer Kelchtermans, Vlaams
minister van Leefmilieu en Tewerkstelling, over het
verlenen van een milieuvergunning aan de firma
FLIP voor de exploitatie van een mestopslagplaats
in Zottegem.

De heer De Loor heeft het woord.

De heer Herman De Loor : Ik wil het vandaag heb-
ben over het spreidingsbeleid van het huidig MAP.
Dit heeft zeer nefaste gevolgen voor het leef- en
woonmilieu van de gebieden waar de industriële
landbouw tot op heden binnen de perken werd
gehouden. Ik pleit ervoor om het beleid dringend
bij te sturen op basis van een coherent sanerings-
beleid aan de bron.

Ik ben net als de voorzitter afkomstig uit de streek
van de Vlaamse Ardennen en het Denderbekken.
In deze streek vormt de industriële vetmesterij een
beperkt en lokaal probleem. Er was niet direct
sprake van acute overbemesting. Dit blijkt ook uit
het feit dat de meeste gemeenten uit deze streek
vooralsnog tot de witte gemeenten behoren. Ik
vrees echter dat ik, als een gevolg van het massale
mestspreidingsbeleid, voortaan van gewezen witte
gemeenten zal moeten spreken.

Deze interpellatie is zeker niet bedoeld als een
pleidooi voor de eigen achtertuin, integendeel. Wat
ik vandaag aanbreng voor het Zwalm- en Dender-

bekken, geldt evengoed voor alle bekkens die tot
op heden gespaard bleven van industriële vetmes-
terij. Ik vraag vanuit een algemene bekommernis
uw aandacht voor het mestspreidingsbeleid.

In het begin van de jaren negentig bleek overdui-
delijk dat de vervuiling van het Zwalm- en Den-
derbekken in de eerste plaats een probleem was
van de sanering van industriële en huishoudelijke
vervuiling. Daar werd en wordt hard aan gewerkt,
zowel door de gewestelijke en lokale overheid als
door de bedrijven, die vandaag bijna allemaal zijn
gesaneerd. De problemen waren niet gering. Tien
jaar geleden werd de Dender als de meest vervuil-
de waterloop van Vlaanderen gebrandmerkt. Van-
daag is ze matig vervuild. De verwachtingen op een
spoedige, totale sanering zijn hooggespannen.

Het effect van al deze miljardeninspanningen
dreigt nu echter op de helling te komen door de
grootschalige, georganiseerde import van West-
Vlaams drijfmest. Uit cijfers van de Vlaamse
Milieumaatschappij blijkt dat de nitraatgehaltes in
de oppervlaktewateren van steeds meer gemeenten
evolueren naar steeds hogere waarden, op een
moment dat de andere vervuilingsparameters in de
positieve zin zijn geëvolueerd.

We roepen een dergelijk beleid uitdrukkelijk een
halt toe en hopen dat dit in de komende evaluatie
als uitdrukkelijk actiepunt wordt opgenomen. We
kunnen immers niet aanvaarden dat de industriële
vetmesterij tot gevolg heeft dat miljardeninveste-
ringen inzake waterzuivering, zowel van de
gemeenschap als van de industrie, grotendeels zon-
der resultaat blijven, omdat de industriële land-
bouw haar verantwoordelijkheid inzake een ecolo-
gisch verantwoord beleid niet opneemt.

De vervuiling van de huishoudens en industrie
werd de voorbije jaren systematisch gesaneerd.
Hetzelfde geldt helaas niet voor de negatieve
aspecten van de landbouw, in het bijzonder van de



industriële vetmesterij. Dit is niet alleen beleidsma-
tig onaanvaardbaar, maar ook nefast voor de poli-
tieke geloofwaardigheid. Ik hoop dat de minister
wil uitleggen hoe hij het nefaste mestspreidingsbe-
leid van de Vlaamse Landmaatschappij en haar
mestbank in overeenstemming brengt met het
saneringsbeleid van oppervlaktewateren dat de
VMM de voorbije jaren ontwikkelde.

De ambtenaren van de mestbank moeten dringend
rond de tafel gaan zitten met hun collega's van de
VMM en Aminal. Mijnheer de minister, misschien
kunt u hun in eerste instantie een exemplaar
bezorgen van het gewestelijk milieubeleidsplan,
waarin toch wat meer staat dan de sociaal-econo-
mische belangenbehartiging van de industriële
landbouw. Ook inzake bemesting staat er meer in
dan een louter productiegericht landbouwbeleid.
In MINA-2 wordt vooral gepleit voor een geïnte-
greerd beleid, waarbij de diverse actoren worden
geacht op een gecoördineerde wijze te werken aan
de realisatie van de milieukwaliteitsdoelstelling.
Terecht wordt in het thema vermesting de link
gelegd naar integraal waterbeheer en de verontrei-
niging van het oppervlaktewater.

Op mijn parlementaire vraag naar uw motivatie
om een grootschalige mestopslag in het Zwalm-
bekken in beroep een vergunning toe te kennen,
antwoordde u dat in het mestdecreet voor de
bescherming van de witte en lichtgrijze gemeenten
remmen zijn ingebouwd. Deze moeten beletten dat
deze gemeenten evolueren tot gebieden met een
overproductie aan dierlijk mest ten opzichte van de
beschikbare oppervlakte cultuurgrond. Deze rem-
men zijn inderdaad aanwezig, vooral met het oog
op de beperking van de varkensstapel. Tegelijk
wordt het beleid echter uitgehold door de massale
invoer van drijfmest uit zwarte gemeenten, tenein-
de de zeer ruim ingeschatte bemestingsnormen
maximaal op te vullen, ongeacht de gevolgen voor
de kwaliteit van de oppervlaktewateren in deze
gemeenten.

Uit uw antwoord blijkt overduidelijk dat witte
gemeenten in uw mestbeleid worden beschouwd
als reservegebieden voor mestafzet of -dumping.
Het is altijd gemakkelijk om te zeggen dat 'moge-
lijke verontreiniging van het oppervlaktewater
door dierlijk mest pas kan optreden bij overmatig
en/of verkeerd gebruik, of door lozingen van dier-
lijk mest.'

Ik ben het daar niet mee eens. Uit cijfers van de
Vlaamse Milieumaatschappij blijkt overduidelijk

een rechtstreeks verband tussen de hoeveelheden
mest die op het land worden gebracht, en de hoe-
veelheden die door afspoeling in het grond- en
oppervlaktewater terechtkomen. Het maximaal
invullen van de toegelaten bemestingsnorm levert
dan ook een evenredige verhoging op van de uitge-
spoelde hoeveelheden mest. Daarbij hoeft geen
sprake te zijn van overmatig gebruik in vergelijking
met de wettelijk vastgelegde maximale bemestings-
norm. Deze norm geeft immers een maximale
waarde weer, niet een na te streven waarde. Geluk-
kig zijn er nog landbouwers die een meer ecologi-
sche bemestingsmanier hanteren. Zij houden reke-
ning met de draagkracht van het bodem- en water-
areaal.

De aanvoer van drijfmest resulteert al te vaak in
allesbehalve verantwoorde praktijken, waarop wei-
nig of geen controle mogelijk is. Ik bedoel hiermee
niet alleen de onbeschoftheid waarmee wordt gere-
ageerd op klachten van burgers over de onredelij-
ke overlast van stank en verkeer. Diverse bronnen
vertellen me dat de Mestbank weigert mee te delen
wie mest invoert, op welk moment dat gebeurt, en
over welke hoeveelheid het gaat. Hoe kan de loka-
le gemeenschap dan toezicht houden op het ver-
antwoord gebruik ? De lokale overheid moet wor-
den betrokken bij de mestimport in de gemeente.
Waarom wordt deze betrokkenheid geweigerd ?
Waarom wordt deze essentiële milieu-informatie
niet publiek toegankelijk, zodat een degelijke con-
trole mogelijk wordt ?

Het is ook al te gemakkelijk om in uw antwoord te
verwijzen naar de constructieregels voor de bouw
van mestopslagplaatsen, zoals die in Vlarem zijn
opgenomen. De discussie gaat immers niet over
constructieregels, maar wel over het aanwenden
van mestopslagplaatsen in een eenzijdig mestsprei-
dingsbeleid. Het vergunningsbeleid is toch een in-
strument om het beleid uit te voeren en geen doel
op zich ? Het moet dan ook worden getoetst aan
uitgangspunten van het algemeen milieubeleid. Dit
is niet gebeurd voor de mestopslag in witte en grij-
ze gebieden.

Milieuaspecten worden wel gehanteerd voor de
beoordeling van vragen ter uitbreiding van vergun-
ningen, maar niet voor het al dan niet toestaan van
mestopslag. De bescherming van de oppervlakte-
wateren tegen verontreiniging vormt naar mijn
mening een uitdrukkelijke en essentiële wettelijke
basis om het effect van grootschalige mestopslag af
te wegen.

Men moet ook rekening houden met het principe
van de standstill, een van de fundamentele uit-
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gangspunten van het milieubeleid. Het massaal
invoeren van drijfmest in witte en grijze gemeenten
gaat hier lijnrecht tegen in, indien het gebruik van
drijfmest niet in de plaats komt van tot dan
gebruikte bemesting, zoals kunstmest of lokaal
geproduceerd dierlijk mest. Dit laatste is hier zeker
niet het geval.

U zei dat mestspreiding niet primeerde op mest-
verwerking. Ook hier is de realiteit anders. Het kan
ook moeilijk anders omdat mestspreiding veruit de
goedkoopste manier van verwerking blijft zolang
de landbouwsector niet rechtstreeks verantwoor-
delijk wordt gesteld voor de nutriënten die de
landbouwers in het oppervlaktewater lozen.
Ondertussen krijgen de industrie en de burger met
de afvalwaterheffing de volle rekening gepresen-
teerd.

Met name voor de nutriënten wordt de landbouw-
sector nog altijd in grote mate ontzien. Of dit een
redelijke aanpak is ten aanzien van de industriële
vetmesterij, durf ik sterk in twijfel te trekken. Deze
sector onderscheidt zich milieutechnisch totaal niet
van industriële bedrijven, die wel de rekening moe-
ten betalen en moeten investeren in preventie.

De groep van de lokale, familiale landbouwers is
absoluut niet gediend met een dergelijk beleid.
Ook zij ervaren dat in deze sector allesbehalve fris-
se praktijken worden gehanteerd om de mest kwijt
te raken. Dit gaat juist ten koste van die kleine,
familiale landbouwbedrijven. De Zottegemse lan-
delijke gilde distantieert zich in het openbaar van
de grootschalige West-Vlaamse mestimport. Ze
doet dit niet alleen omdat het landbouwimago nog
maar eens in het gedrang komt, maar ook omdat
de leefbaarheid van de eigen bedrijven in gevaar
komt. Lokale mestafzet wordt immers onmogelijk
door het hanteren van dumpingprijzen en het zoe-
ken naar afzet voor de West-Vlaamse drijfmest.

Ik begrijp niet waarom de Mestbank niet wil mee-
delen met welke landbouwbedrijven de betrokken
vennootschap contracten heeft afgesloten. Dat zou
de lokale gemeenschap immers toelaten om haar
beleid daarop af te stemmen. Overigens blijkt uit
de afzetcijfers van de vorige jaren geenszins de
afzetgarantie. Dit kan enkel betekenen dat die
afzet er vandaag niet is en moet worden gezocht
ten koste van de afzet van de lokale landbouwers.
Ook dat is onaanvaardbaar.

Mijnheer de minister, ik kan u echt niet volgen als
u in beroep een grootschalige opslag van bijna

9.000 kubieke meter drijfmest vergunt in de
Zwalmstreek. Het gaat hier nota bene om een
gebied dat door de Vlaamse regering is aangeduid
als potentieel drinkwaterwinningsgebied. Uit alle
cijfers blijkt overduidelijk dat de problemen met
nitraat in dat bekken zo groot zijn dat er nog veel
maatregelen nodig zijn om de acute eutrofiëring
terug te dringen.

Het is zeer opvallend dat u bij dergelijke dossiers
enkel rekening lijkt te houden met de argumenta-
tie van de mestcoöperatieven. Om hun beleid, en
dat van de Mestbank, te illustreren, citeer ik uit de
preambule van uw beslissing van 24 november
1997 : 'Het mesttransport kan via een centraal
mestbassin op een efficiëntere en dus ook econo-
misch interessantere wijze worden georganiseerd,
aangezien Zottegem en omliggende gemeenten
gelegen zijn in een wit gebied. Volgens het mestde-
creet dient heel wat mest uit overschotgebieden te
worden aangevoerd.'

Hiermee wordt de bedoeling duidelijk aangegeven.
Men wil Vlaanderen volledig tot een grijs gebied
degraderen door de maximale bemestingsnorm
ook maximaal in te vullen. Indien zo een beleid
zou worden gehanteerd bij de maximumnormen
voor drinkwater en oppervlaktewater, wacht er ons
een allesbehalve mooie toekomst. Het feit dat de
maximumsnelheid op onze autosnelwegen 120
bedraagt, betekent toch ook niet dat iedereen ver-
plicht is om met die snelheid te rijden. Sta me toe
om mijn verwondering te uiten over een dergelijke
redenering, die door de Mestbank blijkbaar als uit-
gangspunt wordt gehanteerd.

Mijnheer de minister, in uw antwoord stelt u zelfs
ongenuanceerd dat het al dan niet aanwezig zijn
van een gegarandeerde afzet geen evaluatiecriteri-
um vormt voor het toekennen van een vergunning
voor mestopslag. U stelt dat dit een probleem is
voor rekening van de exploitant. Die redenering
kan ik absoluut niet volgen.

Enerzijds wordt het al dan niet behoren tot een
zwarte gemeente wel gebruikt om een bedrijfsver-
gunning toe te staan, op basis van de milieudruk in
het betrokken gebied. Anderzijds wordt het ver-
spreid aanleggen van de bij de exploitatie behoren-
de en wettelijk verplichte mestopslag wel aan-
vaard, zonder dat er blijkbaar rekening wordt
gehouden met het effect op het betrokken leefmi-
lieu via de toenemende mestdruk in dat gebied.
Wat is in een dergelijke benadering nog de zin van
witte en grijze gemeenten ? Zo wordt heel Vlaan-
deren niet alleen grijs, maar gewoon zwart, zeker
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op het vlak van de kwaliteit van het grond- en
oppervlaktewater.

Opvallend is ook dat u in uw beslissing geen woord
zegt over de aanduiding door de Vlaamse regering
van het Zwalmbekken als potentieel drinkwater-
winningsgebied, terwijl in de MAP-discussie de
bescherming van het drinkwater toch een van de
basisuitgangspunten is. Ook in uw antwoord op
mijn vraag hebt u terzake geen enkel argument
aangebracht.

Ten slotte is het opvallend dat u in uw beslissing
geen enkele inbreng doet inzake de bescherming
van de oppervlaktewateren in het betrokken
gebied. Uw vergunningenadministratie vraagt zelfs
geen advies aan de VMM, die de bevoegde admini-
stratie is in dergelijke dossiers. Hoe is dit te rijmen
met de geïntegreerde aanpak van het milieuver-
gunningenbeleid ?

Het is toch niet omdat er geen rechtstreekse lozing
gebeurt van drijfmest, dat er geen sprake zou zijn
van een meer dan relevant effect op het oppervlak-
tewater. Vlarem bepaalt toch dat in dergelijke
gevallen wel degelijk nog subadviezen kunnen
worden gevraagd ? Ik hoop dat u bij zulke dossiers
voortaan wel dergelijke adviezen zult laten vragen.
Mij lijkt het totaal onbegrijpelijk dat vele tientallen
miljarden franken worden uitgegeven voor de
sanering van de oppervlaktewateren, terwijl in dos-
siers die rechtstreeks impact hebben op dit beleid
op geen enkele wijze wordt verwezen naar deze
inspanningen.

Bovendien zou uw administratie moeten weten dat
in een hellend gebied, zoals het Zwalmbekken en
een groot deel van het Denderbekken, de afvloei
van drijfmest in zeer belangrijke mate stijgt. Der-
gelijke gebieden zijn dus zeer kwetsbaar voor over-
matige bemesting. Dat blijkt ook duidelijk uit de
zeer hoge concentraties aan fosfor die in vlakke
gebieden in de bodem accumuleren. Dit is niet het
geval in hellende gebieden. Ik vind het derhalve
weinig verantwoord om in dergelijke gebieden
enkel de oppervlakte als criterium te hanteren. Ik
heb het dan nog niet gehad over de vele brongebie-
den die in deze streken massaal aanwezig zijn,
maar onaanvaardbaar te lijden hebben onder de
toenemende mestdruk.

Mijnheer de minister, tot nu toe hebt u geen enkele
van deze aspecten  –  die nochtans in het geweste-
lijk milieubeleidsplan belangrijke aandacht
krijgen –  in uw beslissingen inzake mestspreiding

ingebracht, zeker niet in de geviseerde beslissing,
die wij ten zeerste betreuren. Ook dit zijn argu-
menten die in de discussie over de aanduiding van
kwetsbare gebieden, moeten worden ingebracht. Ik
meen trouwens begrepen te hebben dat dit ook de
mening is van de VMM in haar evaluatie van het
MAP.

Technisch hebt u natuurlijk gelijk als u op mijn
vraag antwoordt dat het bouwen van een mestop-
slag op zich geen invloed heeft op de eutrofiëring
van het oppervlaktewater. In dezelfde redenering
heeft ook het vergunnen van een varkensstal geen
effect zolang hij maar niet wordt gebruikt. Noch-
tans wordt voor deze vergunningen wél rekening
gehouden met de impact op het leefmilieu.

Eens te meer blijkt uit een dergelijk antwoord dat
het mestspreidingsbeleid allesbehalve een voor-
beeld is van een geïntegreerd milieubeleid. Men
kan er toch niet aan twijfelen dat het vergunnen
van een grootschalige mestopslagplaats in het
kader van een grootschalige aanpak inzake mest-
spreiding, wel degelijk een verzwaring meebrengt
van de mestdruk in het betrokken gebied. Op geen
enkele wijze wordt dit tot nu toe in de beschouwin-
gen ingebracht : noch door de Mestbank, noch
door uw antwoord.

Mijnheer de minister, na de alarmerende VMM-cij-
fers over de toenemende verslechtering van de
oppervlaktewateren inzake nutriënten, kunt u toch
moeilijk de ogen sluiten voor het effect van het
mestspreidingsbeleid op de kwaliteit van het
oppervlaktewater. Dat moet de Mestbank toch ook
weten. U zult begrijpen dat ik het zeer moeilijk heb
met zo'n eenzijdige benadering.

Aan de bevolking kan ik een dergelijke beleidsaan-
pak niet langer uitleggen, zelfs niet aan de lokale
politieke mandatarissen. In de streek van het
Zwalm- en Denderbekken  –  maar waarschijnlijk
ook in veel andere gebieden die worden getroffen
of dreigen te worden getroffen door dit mestsprei-
dingsbeleid –  is men het stilaan meer dan beu te
moeten fungeren als stortplaats voor de vuiligheid
van anderen. Uw voorganger vond dat degenen die
de lusten ondervinden, ook de lasten moeten dra-
gen. Drijfmest is op zich misschien een waardevolle
stof, maar dan moet het wel als zodanig worden
aangewend. Ik vind het erg dat u blijkbaar eenzij-
dig oog hebt voor de belangen van de grootschali-
ge industriële landbouw en op geen enkele manier
rekening houdt met de standpunten van de lokale
overheden die hun verantwoordelijkheid wel opne-
men en categoriek neen zeggen aan dergelijk ver-
vuilingsbeleid.
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Ik heb het er evengoed moeilijk mee dat u alle
argumenten inzake burengerucht en verkeershin-
der, die door de lokale en provinciale overheden
worden gesignaleerd, zomaar van tafel hebt
geveegd. Ik vraag me af wat de zin dan nog is van
gemeentelijke verkeersplanning, veiligheidsplan-
ning en milieubeleidsplanning. Waarom houdt u in
uw overwegingen in beroep niet meer rekening
met de wens van de lokale overheden om een strik-
ter beleid te voeren, dat bovendien volledig in de
lijn van het gewestelijk beleid ligt ?

Ik wil u waarschuwen : de lokale politieke overhe-
den zijn bereid om met alle mogelijke wettelijke
middelen uw nefast mestspreidingsbeleid te coun-
teren. De stad Zottegem stapt na een unanieme
beslissing van de gemeenteraad naar de Raad van
State. Hopelijk is dat een duidelijk signaal. Wat ons
betreft zal dit worden gevolgd door voorstellen om
via lokale politiereglementen obstructie te voeren
tegen dergelijke vormen van mestdumping.

Ik hoop, mijnheer de minister, dat ik u heb kunnen
overtuigen om de Mestbank terug te fluiten en te
dwingen om oplossingen te zoeken in regio's waar
problemen worden gecreëerd. Daarbij moet ze
rekening houden met de geïntegreerde benadering
die het milieubeleidsplan vooropstelt. In Vlaande-
ren zijn er nog andere belangen te verdedigen dan
die van de industriële landbouw, niet in het minst
dat van de bevolking. Die ziet haar eis voor een
gezond leefmilieu systematisch naar het tweede
plan verdwijnen. Dit verhoogt de politieke geloof-
waardigheid niet.

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : De heer De Loor heeft
op treffende manier brandhout gemaakt van het
MAP. Ik kan daar dus weinig aan toevoegen. Er is
nu in feite geen meerderheid meer voor de uitvoe-
ring van het MAP. Ik verwacht dan ook binnenkort
een crisis binnen de meerderheid.

We hadden dit allemaal voorspeld. Het mestactie-
plan is eigenlijk een mestspreidingsplan. Het was
uiteraard de bedoeling mest over te brengen van
zwarte gemeenten naar witte gemeenten. Wat nu
gebeurt, is de perfecte uitvoering van het MAP. Ik
neem aan dat de minister zich daaromtrent regio-
naal wil profileren. Eigenlijk geldt er momenteel
een mestmoratorium in deze commissie, mijnheer
De Loor, maar u hebt de zaak toch aangekaart. De
consequentie van uw interpellatie is het MAP
strenger maken.

U volgt het mestactieplan niet zoals u het heeft
goedgekeurd. Dat is niet erg consequent. Maar
goed, iedereen kan tot inkeer komen. U kunt dit
beleid in geen geval voortzetten, mijnheer de
minister. Het MAP moet strenger worden.

De voorzitter : De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Mijn interruptie ligt in
dezelfde lijn, mijnheer de voorzitter. Ofwel
gebruikt men het interpellatierecht om zich gewes-
telijk te profileren  –  iedereen is daartegen, we wil-
len geen provincieraad worden  –  ofwel meent
men wat men zegt. De interpellatie over het MAP
van de heer De Loor is de scherpste die ik al heb
gehoord. Ze kan niet als een vrijblijvend betoog
worden opgevat. Dit moet politieke consequenties
krijgen.

Ik sluit me zelfs nog verder aan bij de heer Mal-
corps. We hebben zowel hier als in de plenaire ver-
gadering afgesproken dat we pas opnieuw zouden
interpelleren over het MAP na de bekendmaking
van de onderzoeksresultaten van de stuurgroep. De
oppositie houdt zich daaraan, ook al hebben we
verschillende dossiers klaar. Een lid van de meer-
derheid houdt zich niet daar niet aan. Bestaat er
nog een meerderheid voor het MAP ? Hoe moet
het nu verder ?

De voorzitter : Gisteren hebben we in de commis-
sie voor Leefmilieu nog eens duidelijk gemaakt dat
we op het advies van de stuurgroep en de bijbeho-
rende documenten zouden wachten om de discus-
sie over het MAP te hernemen. De interpellatie
van de heer De Loor handelt over een concreet
geval in Zottegem. Zijn tussenkomst is inderdaad
veel ruimer, en betreft de hele regio rond Zotte-
gem, dus het hele Zwalm- en Denderbekken. Ik
vraag alle aanwezigen dan ook om het debat niet te
verruimen. We kunnen allerlei Vlaamse voorvallen
aangrijpen om het MAP te bespreken. Laat ons dat
niet doen. Ik vraag opnieuw respect voor de
gemaakte afspraak.

De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Betekent dat dat de inter-
pellatie van de heer De Loor slechts gedeeltelijk
zal worden opgenomen in de Handelingen ?

De voorzitter : Dat is zeker niet het geval.

De heer André Denys : Ik lach er niet mee : we
hebben toch een afspraak gemaakt ! Men maakt
van een regionale problematiek gebruik om zich te
profileren, maar verder blijft men buiten schot. Die
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vrijblijvendheid tast de politieke geloofwaardig-
heid aan. Daar protesteer ik met klem tegen.

De voorzitter : Dat is genoteerd, mijnheer Denys.

De heer Herman De Loor : Uw reactie verwondert
mij, mijnheer Denys. U hebt al dikwijls gezegd dat
parlementsleden altijd en overal het recht hebben
hun mening te verkondigen. Nu zegt u net het
omgekeerde. Die afspraak verhindert mijn inter-
pellatie niet. Ik geef toe dat ik de inhoud wat rui-
mer heb bekeken, maar u moet niet overdrijven.

De voorzitter : Mijnheer De Loor, ik begrijp de
reactie van de heer Denys gedeeltelijk. Er was
inderdaad een afspraak gemaakt. Ik dacht ook dat
u zich zou toespitsen op dat concrete geval, wat uw
volle recht was. Het is wel strijdig met de afspraken
om dat concrete geval aan het hele MAP-beleid te
toetsen.

De heer Denys heeft het woord.

De heer André Denys : Mijnheer de voorzitter, ik
wil de rechten van een ander parlementslid zeker
en vast niet beknotten. Ik wil wel dat gemaakte
afspraken worden nageleefd. Wat mij vooral stoort,
is dat juist iemand van de meerderheid die
afspraak doorbreekt.

De heer Herman De Loor : Dat is niet op alle vlak-
ken bewezen.

De heer André Denys : Mijnheer de voorzitter, die
uitspraak ergert mij enorm. De woorden van de
heer De Loor en die van de heer Tobback tijdens
de Zevende Dag, zetten ons ertoe aan om in de
toekomst geen enkele stemafspraak meer te
maken. Omwille van het zwangerschapsverlof van
mevrouw Heeren, heb ik een stemafspraak
gemaakt met de heer De Roo. Hij weet heel goed
dat ik geen afspraak heb gemaakt voor drie maan-
den : die drie maanden werden nooit expliciet ver-
meld. Mijnheer de voorzitter, ik duld niet dat dit
wordt voorgesteld als een breuk, en als het niet-
nakomen van een afspraak. Ik doe al lang aan poli-
tiek. Iedereen die mij kent, weet dat ik soms moei-
lijk doe, maar dat ik me altijd aan afspraken houd.

De heer Herman De Loor : Een zwangerschaps-
verlof duurt wettelijk vijftien weken. U hoeft dus
geen afspraak te maken over de termijn van uw
stemafspraak.

De voorzitter : Mevrouw De Maght heeft het
woord.

Mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht : Mijnheer de
voorzitter, ik hoop dat een zwangerschap niets met
het onderwerp van de interpellatie te maken heeft.
Ik ben heel gelukkig omdat ik gisteren voor de eer-
ste maal meter ben geworden.

De voorzitter : Proficiat, mevrouw De Maght.

Minister Kelchtermans heeft het woord.

Minister Theo Kelchtermans : Mijnheer de voorzit-
ter, het hoofdonderwerp van de interpellatie van
de heer De Loor is het concrete dossier van de toe-
kenning van een milieuvergunning aan de CV
FLIP in Zottegem voor de exploitatie van een
mestopslag van niet minder dan 8.645 kubieke
meter. De heer De Loor heeft ook een aantal
opmerkingen gemaakt over de werking van het
MAP, die hij in verband heeft gebracht met die
concrete mestopslag. Mijnheer de voorzitter, ik
beschouw die concrete mestopslag als de kern van
de interpellatie. Ik zal mijn antwoord dan ook
daartoe beperken. Terloops zal ik wel even de posi-
tieve gevolgen van het MAP vermelden.

Mijnheer Malcorps, we weten allemaal dat u altijd
van alles brandhout wil maken. Mijnheer De Loor,
naar aanleiding van één concreet dossier hebt u uw
ongenoegen geuit over heel het beleid. Dat beleid
moet nochtans heel wat genuanceerder worden
beoordeeld.

Mijnheer de voorzitter, ik wil het MAP en zijn ver-
plichte opslagcapaciteit van zes maanden aan het
spreidingsbeleid linken. Met die verplichte opslag-
capaciteit van zes maanden wilde men juist een
dumpingbeleid voorkomen. Het was de bedoeling
om enkel te bemesten wanneer dat vanuit ecolo-
gisch en landbouw-economisch standpunt verant-
woord was.

De bemesting wordt niet alleen gespreid in de tijd,
maar ook in de ruimte. De mest kan niet altijd wor-
den gespreid op de plaats waar hij ontstaat. In
Vlaanderen zijn er immers grote verschillen tussen
de regio's : sommige regio's hebben een groot aan-
bod, andere een klein. Het MAP tracht die ver-
schillen wat kleiner te maken, en probeert binnen
beperkte tijd tot een regelmatiger spreidingsbeleid
te komen. Er zijn wel nog variaties, bijvoorbeeld
voor de verschillende teelten en bodemtypes.

Ten tweede moeten bij dit spreidingsbeleid normen
voor de mestopslag worden nageleefd. Naar aanlei-
ding van deze interpellatie zou men een discussie
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moeten voeren over de vraag of die normen vol-
staan of moeten worden bijgestuurd. Dat heeft
echter te maken met de evaluatie van het MAP,
waarover afspraken werden gemaakt.

Normaal ga ik niet in detail in op concrete vergun-
ningen. Ik kan u wel meedelen dat het lokale
bestuur consequent heeft gehandeld. Bij activitei-
ten met een bovengemeentelijk effect neemt het
lokale bestuur de verantwoordelijkheid in overeen-
stemming met de eigen omschrijving. Juist daarom
werden beroepen ingesteld. Men wilde alles nog
eens vanuit een ander perspectief beoordelen.

De gemeente heeft echter ook een ongunstig
advies gegeven voor de stedenbouwkundige ver-
gunning. Samen met de Mestbank die een gunstig
advies had uitgebracht, is de dienst voor milieuver-
gunningen consequent gebleven. In hoger beroep
werd er voor de stedenbouwkundige vergunning
een positief advies uitgebracht. De zaak is daar op
een hoger niveau bekeken. Men redeneerde dat
mestopslag mogelijk was, omdat het om een agrari-
sche zone en een agrarisch bedrijf ging. De proce-
dure vereiste geen aspect gezondheidszorg. De
VLM en de Gewestelijke Milieuvergunningscom-
missie hebben een gunstig advies uitgebracht. Op
basis van deze feiten heeft men in beroep een posi-
tieve beslissing genomen.

Ik zal de vragen kort proberen te antwoorden. Op
16 januari 1998 heb ik trouwens uitvoerig op een
schriftelijke vraag daarover geantwoord. Een aan-
tal antwoorden worden vandaag bevestigd.

Ten eerste heeft de vergunning voor een mestop-
slag geen invloed op de verontreiniging van het
grond- en oppervlaktewater door nitraten. Een van
de voorwaarden om mest te mogen opslaan, is
immers dat infiltratie uitgesloten is. De heer De
Loor wekt de indruk dat de vergunning wel gevol-
gen heeft voor de kwaliteit van het water. Aange-
zien dat niet zo is, is de VMM ook niet bevoegd om
advies te geven. Ze neemt wel deel aan de gesprek-
ken, maar heeft geen opmerkingen geformuleerd.

Verontreiniging van het oppervlaktewater door
dierlijke mest is enkel mogelijk wanneer er geen
bemestingsdoelstellingen zijn, en dierlijke mest
overmatig of verkeerd wordt gebruikt of geloosd.
In Vlarem II worden trouwens strenge constructie-
regels opgelegd voor de bouw van mestopslag-
plaatsen. Opslagplaatsen die volgens die regels zijn
gebouwd, kunnen geen risico inhouden voor de
verontreiniging van het grond- en oppervlaktewa-

ter. Die constructieregels zijn totstandgekomen
nadat alle betrokken milieuadministraties, onder
meer Aminal, de VLM, de VMM, de VMW en
OVAM, gezamenlijk voorstellen hebben gedaan.

Het al dan niet aanwezig zijn van een mestopslag-
plaats in een bepaald gebied heeft dus op zich geen
gevolgen voor de kwaliteit van het grond- of
oppervlaktewater in dat gebied. Omgekeerd bete-
kent dat dat wanneer er geen mestopslagplaats
aanwezig is, dat niet uitsluit dat er toch onoordeel-
kundig en overmatig wordt bemest, en dat er pro-
blemen zijn met de kwaliteit van het grond- en
oppervlaktewater.

Mijnheer De Loor, uw tweede vraag was of de
andere componenten van de milieuadministratie  –
in het bijzonder de VMM  –  bij de beslissing wer-
den betrokken. Ik heb al geantwoord dat de regel-
geving van Vlarem heel strikt is, en dat de VMM
niet bevoegd is om advies uit te brengen over deze
mestopslag. Ze zit wel mee rond de tafel en kan
opmerkingen inbrengen, maar ze brengt geen for-
meel advies uit. Dat komt omdat de constructie
van een dergelijke opslagplaats geen kans creëert
op verontreiniging van het oppervlakte- en grond-
water. Het dossier van de CV FLIP werd behan-
deld als elk beroepsdossier klasse I door de
Gewestelijke Milieuvergunningscommissie. Het
unaniem advies werd opgevolgd.

Welke hoeveelheden mest kunnen worden geïm-
porteerd in deze regio, en welke gegarandeerde
afzet is er voorhanden ? Voor deze vergunnings-
aanvraag werd niet specifiek onderzocht welke
hoeveelheden mest er kunnen worden geïmpor-
teerd. Dit onderzoek vond wel plaats bij de tot-
standkoming van het mestdecreet. Aangezien het
mestdecreet de optie neemt om de productie bin-
nen de zogenaamde witte en lichtgrijze gemeenten
niet boven een bepaald niveau te laten stijgen, zal
er in deze gemeenten altijd mest kunnen worden
geïmporteerd. Voor de regio Zottegem en buurtge-
meenten komt dat neer op een plaatsingsmogelijk-
heid van ongeveer 80.000 kubieke meter mest
afkomstig van buiten de regio. Dit is gerekend aan
een toelaatbare bemesting van gemiddeld 100 kilo-
gram P2O5 per hectare. De vergunning sloeg op
8.645 kubieke meter, terwijl de regio een veel gro-
tere capaciteit heeft. Vanuit het oogpunt van de
mobiliteit rijst bovendien de vraag of het wenselijk
is dat er overal kleinere mestopslagplaatsen zijn.

De heer De Loor vroeg hoe de minister het nefaste
spreidingsbeleid van de VLM en haar Mestbank in
overeenstemming brengt met het saneringsbeleid
van de oppervlaktewateren zoals de VMM dit de
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voorbije jaren heeft benadrukt ? Als de normen
worden gerespecteerd, is dit geen nefast spreidings-
beleid. Er zijn wel een aantal gebieden waar we
moeten ingrijpen, als we niet in problemen willen
komen. Daarom is er nu een evaluatie. Verder
dient te worden opgemerkt dat het zogenaamde
nefaste spreidingsbeleid van de VLM en haar
Mestbank geen beleid van de VLM of de Mest-
bank is. De Mestbank is opgericht om de organisa-
tie van de mestverdeling op zich te nemen. Ze
voert enkel uit wat hier in het Vlaams Parlement is
goedgekeurd. De gemaakte beoordeling komt
altijd voort uit de uitvoeringsbesluiten van het
Mestactieplan.

Waarom werd bij de beslissing geen rekening
gehouden met de adviezen en standpunten van de
lokale overheden ? Vlarem I voorziet in een
beroepsprocedure tegen elke vergunningverlenen-
de overheid. Een mestopslagplaats vereist normaal
een vergunning klasse II. Het lokale bestuur neemt
dan in eerste aanleg de beslissing, de bestendige
deputatie in beroep. Hier ging het echter om een
bedrijfseenheid met mestopslag, wat valt onder
klasse I. Dan beslist de bestendige deputatie in eer-
ste aanleg en het gewest in beroep.

De mening van het lokale bestuur is uitdrukkelijk
weergegeven in de voorgeschiedenis van het dos-
sier. Het is hier echter zoals met vele activiteiten in
de milieusector : ze dienen de milieudoelstellingen,
maar over de plaats is er vaak contestatie omdat de
mogelijke lokale hinder zwaarder weegt dan de
doelstellingen.

Verder is er nog een onderscheid tussen de stand-
punten van een bedrijfsgilde, en die van een lande-
lijke gilde. Ik zou het erg vinden als een bedrijfsgil-
de hier protesteert omdat bedrijfsleiders solidair
moeten zijn bij het zoeken naar een oplossing voor
een milieuprobleem waarbij ze zijn betrokken.
Voor een landelijke gilde moeten we dit nuance-
ren.

Mijnheer De Loor, u vroeg of we kunnen garande-
ren dat met dit niet onbelangrijke mesttransport
geen ziektekiemen voor mens en dier worden over-
gebracht. Garanties zijn er niet, maar het bewijs
van het tegendeel werd ook nog nooit geleverd. Er
zijn sanitaire maatregelen voor dieren en mest-
transporten. Die vallen onder federale bevoegd-
heid, maar ook de Mestbank wordt hierbij betrok-
ken.

Verder was er een vraag naar onze houding als
morgen andere bedrijven een gelijkaardige inplan-
ting in deze regio vragen. Bij ongewijzigde wetge-
ving en gelijkaardige kwaliteit van de geplande
mestopslagplaats lijkt het me logisch dat een iden-
tieke beslissing zal worden genomen. Ik geef toe
dat niet in capaciteiten moet worden voorzien die
niet beantwoorden aan de afzetmogelijkheden van
de regio. Zoals gezegd, is dat hier echter niet het
geval : de capaciteit is 80.000 kubieke meter, de
vergunningsaanvraag betreft bijna 9.000 kubieke
meter.

Ik heb begrip voor de gevreesde hinder, maar daar
werd nauwkeurig onderzoek naar verricht. Ik mini-
maliseer de bezwaren niet, maar uit de synthese
blijkt dat de meest dichtbijgelegen woning zich op
minstens 100 meter bevindt. De meeste bezwaren
zijn afkomstig van bewoners langs de provinciale
baan op meer dan 220 meter van het bassin. Het
bassin is niet zichtbaar vanop deze weg, en is gele-
gen achter een heuvel. De overheersende windrich-
ting is bovendien gunstig. Het bassin voldoet ver-
der aan de Vlarem-voorwaarden.

Men is dus niet lichtvaardig te werk gegaan, en ik
had bijgevolg geen argumenten om dit dossier niet
goed te keuren. Ik vestig er verder de aandacht op
dat bij een negatieve beslissing de indiener van het
beroepschrift over de mogelijkheid beschikte om
zijn gelijk te halen bij de Raad van State.

De voorzitter : De heer De Loor heeft het woord.

De heer Herman De Loor : Ik dank de minister
voor zijn uitvoerig antwoord. Ik heb inderdaad een
lokaal probleem aangekaart. Ik heb dit niet gedaan
om me op lokaal of regionaal vlak te profileren.
Genoeg aanwezigen kunnen getuigen dat ik dat
niet nodig heb.

Ik beschouw deze regionale problematiek als voor-
beeld voor de hele Vlaamse Gemeenschap. De
minister baseerde zich voor zijn antwoord op de
verslagen van de administratie. Ik heb de indruk
dat de administratie de zaak minimaliseert. De
geurhinder is niet te onderschatten. Het eerste huis
ligt op honderd meter afstand, wat niet zo ver is.
Over deze details wil ik nu echter niet uitweiden.

De mestopslagplaats ligt vlakbij de provinciale weg
Aalst-Oudenaarde. Er zal een constante aan- en
afvoer van drijfmest zijn. Het voorbijrijden van
deze wagens veroorzaakt geur- en verkeershinder.
Wanneer de vrachtwagens van Animalia dode die-
ren ophalen, heeft men last van geurhinder, zelfs
indien deze vrachtwagens al enkele minuten voor-

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 62  – 11 maart 1998

Kelchtermans

-8-



dien zijn voorbijgekomen. Dit geldt ook voor de
aan- en afvoer van mest. Men mag dit dus niet
minimaliseren.

Ik vertrouw erop dat de administratie deze proble-
matiek goed heeft onderzocht, maar ik dring aan
op een beter overleg tussen de verschillende
milieuadministraties. Ik krijg de indruk dat deze te
zeer op zichzelf werken, zonder overleg te plegen
met de anderen.

Mijnheer de minister, ik vraag dat u de inspectie-
diensten zou opdragen om de vergunningsvoor-
waarden strikt te doen naleven. Volgens geruchten
zou de dikte van de folie die wordt gebruikt om het
bassin af te dekken, niet voldoen aan de normen.
Er is evenmin een groenscherm aanwezig.

De voorzitter : Minister Kelchtermans heeft het
woord.

Minister Theo Kelchtermans : Voor de volledigheid
wil ik toevoegen dat we een emissie-arme aanwen-
ding bepleiten. We hebben hiervoor in 1997 een
besluit goedgekeurd. Vanaf 1999 zal men verplicht
zijn om de mest binnen de acht uren in de akker in
te werken. Dit is een maatregel om bijkomende
geurhinder te vermijden.

U merkte daarnet op dat de gemeenten geen gege-
vens krijgen van de Mestbank. Dit staat uitdrukke-
lijk ingeschreven in het decreet en de uitvoerings-
besluiten : de Mestbank heeft een geheimhoudings-
plicht. Haar gegevens zijn niet zonder meer
beschikbaar voor derden.

De vergunningsvoorwaarden moeten inderdaad
worden gecontroleerd. Ik zal vragen om deze te
laten respecteren.

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : De heer De Loor zorgde
voor een treffende illustratie van de gevolgen van
het huidige MAP, dat hij zelf heeft goedgekeurd.
De minister zei dat slechts 10 percent van de in te
vullen mestopslagplaatsen is benut. Er kunnen dus
nog negen mestopslagplaatsen bijkomen.

Minister Theo Kelchtermans : Iets meer dan 10
percent van de recyclagecapaciteit van de bodem is
benut. Het gaat hier over bijna 9.000 kubieke
meter op een totaal van 80.000 kubieke meter.

De heer Johan Malcorps : Er kunnen in ieder geval
nog mestopslagplaatsen bijkomen. Als dit ene
bedrijf al zoveel problemen met zich meebrengt,
staat er ons nog wat te wachten.

Minister Theo Kelchtermans : De opslagvoorwaar-
den zijn ingeschreven om het spreidingsbeleid
mogelijk te maken. Op die manier kan men belet-
ten dat mest wordt verspreid wanneer het niet
nodig is. De betrokken sector heeft daar enorm
moeten in investeren. De uitvoering van deze
maatregel is een echte milieumaatregel. Nu wordt
de nodige stockeringscapaciteit aangevochten. Wat
moet men daarmee doen ?

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Peter Vanvelthoven tot de
heer Theo Kelchtermans, Vlaams minister van
Leefmilieu en Tewerkstelling, over de invoer van
Nederlands afval als bodemverbeteraar

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Vanvelthoven tot de heer Kelchtermans,
Vlaams minister van Leefmilieu en Tewerkstelling,
over de invoer van Nederlands afval als bodemver-
beteraar.

De heer Vanvelthoven heeft het woord.

De heer Peter Vanvelthoven : Mijn interpellatie is
beknopter dan deze van de heer De Loor. Ik hoop
dat ik met deze interpellatie geen afspraken tussen
de commissieleden schendt. Als niet-commissielid
is het niet zo eenvoudig om de afspraken van de
diverse commissies te kennen.

Mijnheer de minister, begin februari stelde de rijks-
wacht in de Limburgse en Kempense grensstreek
vast dat er duizenden tonnen compost aanwezig
zijn op landbouwgronden. De betrokken boeren
hebben het goedje gekocht als bodemverbeteraar
van een Nederlands transportbedrijf. Eerste onder-
zoeken toonden aan dat het in bepaalde gevallen
ging om afgewerkte champignonmest en om afge-
oogst champignonsubstraat. In andere gevallen
ging het om GFT-afval waaronder huishoudelijk
afval werd vermengd : balpennen, plastic zakken,
blikjes en zelfs spuiten van ziekenhuizen  –  zoals
ik zelf kon vaststellen. In een aantal gevallen ging
het dus duidelijk niet om een bodemverbeteraar.
Het is toch ongelooflijk dat vanuit Nederland afval
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naar België wordt gebracht als bodemverbeteraar.
En we moeten er dan nog voor betalen ook.

Indien het om bodemverbeteraar gaat, wat in een
aantal gevallen ook zo is, dan moet er een vergun-
ning of een gebruikstoelating zijn afgeleverd. Vol-
gens OVAM en het ministerie van Landbouw is dit
niet het geval. De betrokken invoerfirma beweert
wel over de nodige documenten te beschikken.
Indien het niet gaat om bodemverbeteraar maar
om verontreinigd compost, dan moet het naar
afvalstortplaatsen worden gevoerd.

Mijnheer de minister, u kent ongetwijfeld de onrust
hierover in de betrokken regio, niet alleen bij de
beleidsverantwoordelijken die de zaak op de voet
volgen, maar ook bij de boeren, die zo snel moge-
lijk klaarheid willen over de ernst van de vervui-
ling. Ik wil uiteraard niet interfereren in het lopen-
de strafonderzoek. Bovendien is dit deels een fede-
rale bevoegdheid. In ieder geval hebt u ook enige
bevoegdheid in deze zaak. Het is dan ook belang-
rijk dat u enige opheldering verschaft.

Ten eerste, heeft OVAM onderzoek uitgevoerd
naar de precieze samenstelling en de graad van
vervuiling van dit goedje ? Ik vermoed van wel.
Intussen zijn een zestal weken verstreken. Wat zijn
de analyseresultaten ? Ik informeerde in het begin
van deze week bij diverse gemeentebesturen. Men
bleek totaal niet op de hoogte te zijn.

Ten tweede, heeft OVAM aan deze invoerfirma al
dan niet een vergunning afgeleverd ? Ten derde,
welke initiatieven meent u te kunnen nemen ? Op
welke wijze kan men optreden tegen eventuele
overtreders ? Ten vierde, als zou blijken dat het
hier wel degelijk afval betreft in plaats van bodem-
verbeteraar, wat zijn dan de gevolgen voor de boe-
ren die dat goedje als bodemverbeteraar hebben
aangekocht ?

De voorzitter : Minister Kelchtermans heeft het
woord.

Minister Theo Kelchtermans : Mijnheer de voorzit-
ter, er loopt momenteel inderdaad nog een gerech-
telijk onderzoek. Mijn antwoorden hier zullen dus
enkel gebaseerd zijn op de antwoorden die ikzelf
van de OVAM heb ontvangen.

Ten eerste, de OVAM heeft in het kader van haar
bevoegdheden inzake grensoverschrijdende over-
brenging van afvalstoffen op 18 februari 1998 op
het grondgebied van de gemeente Mol stalen geno-

men van een partij champignonafval en van een
aantal partijen afgewerkt champignonsubstraat.
Deze partijen zullen worden onderzocht op moge-
lijke verontreiniging door ontsmettings- en bestrij-
dingsmiddelen.

Aangezien de invoer van champignonafval en afge-
werkt champignonsubstraat ook onderworpen is
aan de bepalingen van het mestdecreet, werd
tevens een analyse van de stikstof- en fosforcon-
centraties gevraagd om de invloed van deze mest-
stoffen op de voor die percelen toegelaten bemes-
tingsquota te kunnen bepalen. Momenteel zijn de
analyseresultaten nog niet in het bezit van de
OVAM.

Ten tweede, de invoer van champignonafval en
afgewerkte champignonsubstraten valt onder het
Groene-Lijstregime van de Europese verordening
259/93 van 1 februari 1993 betreffende toezicht en
controle op de overbrenging van afvalstoffen bin-
nen, naar en uit de Europese Gemeenschap. Dit
houdt in dat de reeds genoemde afvalstoffen
mogen worden in- en uitgevoerd zonder enige
voorafgaande kennisgeving aan de OVAM. Wel
vallen deze afvalstoffen, gelet op hun voedende
waarde voor de bodem, onder de bepalingen van
het mestdecreet. Er zijn dus wel een aantal vooraf-
gaande meldingen nodig.

Wat betreft de invoer van het verontreinigde GFT-
afval, wenst de OVAM te benadrukken dat het hier
niet om echt GFT-afval gaat, maar wel om GFT- en
groencompost die na de nacompostering onvol-
doende werd nabehandeld. Waarschijnlijk werd er
geen fijne afzeving verricht. Daardoor zijn nog ver-
kleinde resten van huishoudelijke afvalstoffen in
de compost aanwezig. Het federale ministerie van
Landbouw heeft van deze compost stalen genomen
en zal controleren of de compost voldoet aan de
normen waaraan GFT-compost moet beantwoor-
den om als bodemverbeteraar te worden aange-
wend.

Ten derde, indien blijkt dat de ingevoerde GFT-
compost niet aan de voorwaarden voldoet om een
ontheffing te kunnen verkrijgen, kan men spreken
van een illegale invoer van afvalstoffen. Deze
afvalstoffen moeten dan in principe, conform arti-
kelen 25 en 26 van de Europese verordening
259/93 van 1 februari 1993, via een kennisgevings-
procedure worden teruggevoerd naar het land van
herkomst om daar op passende wijze te worden
verwijderd.

De federale regelgeving inzake het gebruik van
meststoffen en bodemverbeterende middelen in de
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landbouw bevat echter ook bepalingen die de ver-
antwoordelijken ertoe kunnen dwingen de com-
post terug te nemen. Nadere informatie hierover
kan de OVAM momenteel nog niet verstrekken.

Ten vierde, tot nu toe is het onduidelijk in hoeverre
de betrokken landbouwers verantwoordelijk kun-
nen worden gesteld voor deze invoer. Verder
onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

De voorzitter : De heer Vanvelthoven heeft het
woord.

De heer Peter Vanvelthoven : Mijnheer de minis-
ter, de analyseresultaten zijn dus nog niet bekend.
Ik heb in dat verband nog twee korte vragen. Ten

eerste, hebt u er enig idee van wanneer die resulta-
ten wel bekend zullen zijn ? Ten tweede, zult u ze
dan ook aan de betrokkenen meedelen ? 

Minister Theo Kelchtermans : Het onderzoek
wordt uitgevoerd door de VITO. Normaliter duurt
zo'n onderzoek ongeveer twee tot drie maanden.
Als de onderzoeksresultaten bekend zijn, zal ik ze
ook aan de betrokkenen overmaken.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

[....]

– De vergadering wordt gesloten om 12.17 uur.
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