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VOORZITTER : De heer Jaak Gabriels

– De interpellatie wordt gehouden om 14.31 uur.

Interpellatie van de heer Jean-Marie Bogaert tot
de heer Steve Stevaert, minister vice-president van
de Vlaamse regering, Vlaams minister van Open-
bare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
over de studieopdracht betreffende de ontsluiting
van de haven van Zeebrugge via de binnenwateren

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Bogaert tot de heer Stevaert, minister vice-
president van de Vlaamse regering, Vlaams minis-
ter van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke
Ordening, over de studieopdracht betreffende de
ontsluiting van de haven van Zeebrugge via de bin-
nenwateren.

De heer Bogaert heeft het woord.

De heer Jean-Marie Bogaert : Het zou onmenselijk
zijn om van een kersverse minister te verlangen dat
hij in een absurd minimum van tijd alle dossiers,
die ooit bij zijn voorgangers aanhangig zijn
gemaakt, tot de zijne zou maken en ons dan bij de
eerste de beste interpellatie meteen een pasklaar  –
laat staan een positief  –  antwoord zou bezorgen.

Het voorwerp van mijn interpellatie is van groot
belang in het licht van de totaliteit van de economi-
sche ontwikkeling in Vlaanderen, maar waarschijn-
lijk zal elke vraagsteller dat wel van zijn of haar
interpellatie denken. Bovendien betreft het een
materie die u na aan het hart ligt, namelijk de toe-
komstige mobiliteit in Vlaanderen.

Zoals u waarschijnlijk zelf hebt gemerkt, werd in
de begroting 1998 in financiële mogelijkheden
voorzien om namens de Vlaamse regering over te
gaan tot de aanbesteding van een onafhankelijke
en  –  in de ogen van sommigen  –  internationale
studie. Daarin moet men nagaan in welke mate de
aanleg van een nieuw kanaal  –  door het Bestuur

van de Brugse Zeevaartinrichtingen nu reeds het
Noorderkanaal genoemd, maar ik verkies de naam
‘nieuwe Lieve’  –  haalbaar is. Dit kanaal moet
Zeebrugge rechtstreeks verbinden met het kanaal
Gent-Terneuzen.

Wanneer u een blik werpt op de waterwegenkaart,
ziet u dat Zeebrugge schitterend is gelegen waar-
door het een uitstekende en onmiddellijke toegan-
kelijkheid geniet, maar dat de verbinding met het
hinterland bijzonder slecht is met een ijselijke iso-
latie als gevolg. De enige waterwegverbinding die
er nu bestaat, is het kanaal Gent-Oostende waar
Zeebrugge via een aftakking op aangesloten is. Op
het einde van zijn bevoegdheid in deze materie
heeft uw voorganger nog een paar honderd miljoen
frank aan moderniseringswerken voor Zeebrugge
goedgekeurd, maar dat bedrag moet ik helaas als
nagenoeg weggegooid geld bestempelen. De
moderniseringswerken zullen het vervoer via bin-
nenwateren niet wezenlijk verbeteren, maar enkel
het kruisen van schepen enigszins vergemakkelij-
ken.

Het cruciale probleem van dat kanaal is de bottle-
neck in Brugge. Die wordt veroorzaakt door de
bruggen. Laten we even veronderstellen dat deze
maatregelen zullen leiden tot een belangrijke toe-
name van de binnenvaart. In dat geval zal men
moeten kiezen. Ofwel moet men de binnenschepen
laten wachten aan de bruggen, ofwel zal men die
bruggen in groten getale moeten ophalen, waar-
door de verkeersontwikkeling in en rond Brugge
wordt overbelast. De moderniseringswerken aan
het kanaal Oostende-Gent vormen dus geenszins
een oplossing voor het probleem.

Uw voorganger heeft onlangs nog verklaard dat we
erg omzichtig moeten omspringen met investerin-
gen in de binnenvaart, omdat de omslag van goede-
ren in Zeebrugge naar de binnenvaart hoogstens
1,9 percent van de goederen is. In Gent zou het
gaan om 45 percent ; in Antwerpen zelfs meer dan
50 percent. Op zich is dat juist. Het volledig ontbre-



ken van die infrastructuur maakt die omslag en een
toename ervan echter onmogelijk. Er zijn diep-
gaande, infrastructurele maatregelen nodig.

Als ik het goed voorheb, was er binnen de Vlaamse
regering een consensus tot stand gekomen om de
haalbaarheid te onderzoeken van zo een kanaal.
Dat kanaal zou een optimale oplossing zijn. Het
zou goed zijn voor het vervoer van 9 tot 10.000 ton.
Het havenbestuur van Zeebrugge heeft altijd deze
oplossing verdedigd. Ik vraag me dus af waarom
uw voorganger de aanbesteding van deze studie
niet heeft gedaan. Hebt u zelf reeds de kans gehad
om dit dossier te bestuderen, en hebt u in dat ver-
band een beslissing genomen ?

Als men het over dit ingrijpend voorstel heeft,
krijgt men weleens reacties van ecologische aard.
Ter overweging wil ik toch benadrukken dat Zee-
brugge in 1997 660.000 TEU’s heeft omgeslagen.
Eén TEU is het equivalent van één container van
20 voet. In het beste geval is er één vrachtwagen
nodig om twee TEU’s te vervoeren. Men verwacht
dat in 1998 de omgeslagen hoeveelheden zullen
zijn toegenomen met 150 tot 200.000 TEU’s. Dat
laatste cijfer wordt het meest waarschijnlijk geacht.
Dat is het equivalent van een toename van het aan-
tal vrachtwagenritten met maximaal 75 tot 100.000
eenheden, of 500 ritten per dag, of ongeveer 50 rit-
ten per uur, of één vrachtwagen per minuut.

Dit eenvoudige voorbeeld gaat ervan uit dat de
ontsluiting slechts via één kanaal zou kunnen, maar
zelfs in dat geval is de conclusie duidelijk.

Zoals de groeiprognoses zich nu aandienen, bete-
kent dit elk jaar opnieuw één vrachtwagen per
minuut extra op deze expresweg. Ik wijs erop dat
dit enkel geldt voor de containertrafiek. Minstens
zo belangrijk is de trafiek voor het inschepen en
ontschepen van auto’s. De automobielindustrie is
vragende partij om dat vervoer in de toekomst via
de binnenvaart te laten verlopen. Op dit ogenblik
kan men met één binnenschip van enige omvang
600 wagens vervoeren in één konvooi tegenover
maximaal acht wagens met een vrachtwagen. Van-
uit ecologisch oogpunt alleen al spreekt het voor
zich dat dit geen domper zou zetten op het toe-
komstig milieubeleid. Met één binnenschip kan
men tot 70 vrachtwagens per keer van de weg
halen.

Mijnheer de minister, dit neemt niet weg dat men
geen prioriteit moet geven aan het ombouwen van
de expresweg Knokke-Zelzate-Antwerpen tot een

autosnelweg. Dat had allang moeten gebeuren. Ik
heb vernomen dat hieromtrent beslissingen in de
maak zijn. Tijdens de vergadering van 30 septem-
ber hebben alle fracties van de Brugse gemeente-
raad me verzocht u mee te delen dat de langver-
wachte studie eindelijk van start kan gaan. Hier-
door zullen zowel de voor- als tegenstanders einde-
lijk over een objectief, wetenschappelijk onder-
bouwd document beschikken om een definitief
standpunt in te nemen en de niet onbelangrijke uit-
gaven te verantwoorden.

Uit de hoorzitting over de drie havens is gebleken
dat over de uitgaven de verwarrendste berichten
circuleren. De recentste kostprijsraming voor het
project van het Noorderkanaal schommelt tussen
de 17 en 20 miljard frank. Minstens 7,5 à 9 miljard
frank daarvan is bestemd voor infrastructuurwer-
ken met het oog op de waterbeheersing.

Ik verwijs naar wat er is gebeurd tijdens de winters
van 1994 en 1995 in de Brugse regio. Indien de
zondvloed, waar een deel van Vlaanderen in sep-
tember mee te kampen had, zich daar had voorge-
daan, waren de gevolgen niet te overzien geweest.
Alle specialisten hebben de minister in 1994 en
1995 gewaarschuwd voor de mogelijke catastrofale
gevolgen voor het patrimonium én, uiteraard, voor
de bewoners van de Brugse binnenstad. De betrok-
ken ambtenaren hebben toen rapporten opge-
maakt die u inmiddels hopelijk hebt ingezien. Uit
deze rapporten blijkt dat deze infrastructuurwer-
ken essentieel zijn om dergelijke natuurrampen te
voorkomen.

Het is al te gemakkelijk om na een ramp extra kre-
dieten ter beschikking te stellen van mensen in
nood. Ik heb geen kritiek op de noodhulp. U zult
me over de noodhulp geen verkeerd woord horen
zeggen, maar het is verkeerd dat het beleid niet op
preventie is gericht. Men heeft de wetenschappelijk
onderbouwde waarschuwingen niet au sérieux
genomen, hoewel ze op de tafel van de bevoegde
minister lagen.

Mijnheer de minister, ten slotte wil ik uw aandacht
vragen voor de problematiek van het zogenaamde
dokschip. Ik wil echter niet op de technische aspec-
ten ingaan. Het gaat om een varende sluis waarin
gewone binnenschepen kunnen binnenvaren, als in
een moederschip. De overslag van goederen van
het ene schip op het andere kan in een minimum
van tijd gebeuren, terwijl terzelfdertijd trajecten
over zee kunnen worden afgelegd. Het is de bedoe-
ling om met behulp van zo een dokschip een direc-
te link te leggen tussen Zeebrugge en de Wester-
schelde.
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Zelfs de vurige voorstanders van de aanleg van het
Noorderkanaal vragen nadrukkelijk om werk te
maken van een studie over dat dokschip. Naar ver-
luidt is de voorbereidende nota daarover reeds een
tijdje af. Ik neem aan dat het gaat over meer dan
de startnota, die gewoonlijk voor zulke projecten
wordt gemaakt, en dat men al is overgegaan tot het
maken van een echte haalbaarheidsstudie met
kostprijsberekening en kosten-batenanalyse. Mijn-
heer de minister, hebt u reeds kennis genomen van
die nota en kent u er de conclusies van ?

Pessimistische studies voorspellen voor dit project
tot 100 miljoen frank verlies per jaar. Zelfs als we
het eens zijn over de aanleg van het Noorderka-
naal, en als de studie aantoont dat het goed is, kan
zo een dokschip volgens specialisten binnen ander-
half jaar in gebruik worden genomen. Dit zou van
bijzonder groot belang kunnen zijn voor de econo-
mische ontwikkeling, niet alleen van onze regio,
maar van heel Vlaanderen.

De tweede vraag die ik bij mijn interpellatiever-
zoek heb ingediend  –  of het recent afgesloten
akkoord tussen Zeebrugge en Antwerpen eventu-
eel een remmende factor zou kunnen zijn op de
verdere afhandeling van dit dossier  –  was een
retorische vraag. Ik wilde hiermee uw aandacht
vestigen op dit samenwerkingsverband. Het is
namelijk mijn persoonlijke overtuiging dat het
omgekeerde waar is. Het samenwerkingsverband is
van nut voor de gehele Vlaamse economie, dus ook
de projecten waar Zeebrugge belang bij heeft.

De voorzitter : De heer Devolder heeft het woord.

De heer Jacques Devolder : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, ik wil me aansluiten bij de
vraag van de heer Bogaert. De vraag waarnaar hij
verwijst, en die eind september door de unanieme
gemeenteraad van Brugge werd gesteld, dateert
van veel vroeger. Ze werd aanvankelijk gesteld in
het streekplatform, waar men zich ook terdege
heeft beraden over de ontsluiting van de haven.

Ik zal vrij en open zijn, mijnheer de minister : de
meerderheidspartijen in de bestendige deputatie
en in het stadsbestuur zaten niet op dezelfde golf-
lengte. Om tot een consensus te kunnen komen
waren zij reeds in 1997 vragende partij voor een
studieopdracht.

Maar er is meer. De heer Bogaert was misschien
nog provincieraadslid toen het voorontwerp van
structuurplan van de kustzone tot stand kwam. De

provincie West-Vlaanderen heeft vele miljoenen
geïnvesteerd om tot een visie op de kustzone en de
rest van de provincie te komen. Daarin hebben we
duidelijk vastgesteld dat er inderdaad in een poten-
tieel tracé was voorzien voor de ontsluiting van
Zeebrugge. Men liet verschillende mogelijkheden
open. De provincie West-Vlaanderen heeft intus-
sen reeds contact genomen met de gemeentebestu-
ren en kan in feite al hoorzittingen houden. Van de
provincie krijgen we nu al een provinciaal ruimte-
lijk structuurplan West-Vlaanderen. Eigenaardig
genoeg heeft Zeebrugge daarin inderdaad een
poortfunctie, maar houdt die functie achter Zee-
brugge op. Men voorziet daar in geen enkel poten-
tieel tracé voor een eventuele ontsluiting. U kunt
zeggen dat die ontsluiting in het Ruimtelijk Struc-
tuurplan Vlaanderen moet passen, maar het voor-
ontwerp van het structuurplan kustzone voorzag
daar destijds wel in. Ook uw partij is vertegen-
woordigd in de deputatie van West-Vlaanderen.
Uit de mond van bepaalde deputés heb ik stellig
horen beweren dat er in dat verband contacten
waren.

Hopelijk kost het tweede document, dat men nu
voorbereidt, niet zoveel als het eerste, dat nu al in
de vuilnisbak ligt. Zijn er naar aanleiding van dat
tweede document in verband met het nu nog tus-
sentijds provinciaal ruimtelijk structuurplan West-
Vlaanderen contacten geweest met uw kabinet of
dat van uw voorganger over de te nemen opties ?
Zo ja, is ten gevolge van die contacten de ontslui-
ting geschrapt, want Zeebrugge staat er nog louter
als poort in ? Zo neen, dan zal ik me in West-
Vlaanderen verder moeten beklagen.

Ten tweede wil ik ook nog inspelen op de uitspraak
van de heer Bogaert dat Brugge aan een bepaalde
overstromingsramp is ontsnapt. Dat is ook te dan-
ken aan de goede werking van de polderbesturen.
Ik vermeld onder andere bepaalde ingrepen in
jarenlang betwiste dossiers in verband met de
Assebroekse Meersen, waarover u binnenkort het
advies van het bestuur West-Vlaanderen en het
Polderbestuur zult ontvangen. In deze regio wordt
hoe dan ook reeds jaren aan waterbeheersing op
plaatselijk gebied gedaan. Bij deze mensen moeten
we dan ook ons oor te luisteren leggen.

De voorzitter : De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris : Ik wil uiteraard geen afbreuk
doen aan het goede werk dat de plaatselijke pol-
derbesturen leveren, maar ik denk toch dat het
afweren van een watersnood in mindere mate hun
werk is geweest dan dat van Onze Lieve Heer, die
ervoor heeft gezorgd dat de regen in West-Vlaan-
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deren minder veelvuldig is gevallen dan in Antwer-
pen.

De heer Bogaert heeft geappelleerd aan de eensge-
zindheid rond dit dossier op lokaal vlak. Ook ik
ben daarover even ter plaatse mijn oor te luisteren
gaan leggen en heb hetzelfde geconstateerd. De
eensgezindheid is echter niet alleen van lokale aard
maar ook bovenlokaal. Ik spreek hier als Antwer-
penaar, maar sinds het samenwerkingsakkoord, of
beter omwille ervan, vinden ook wij dat Zeebrugge
als belangrijke Vlaamse haven alle ontplooiings-
kansen moet krijgen waar ze recht op heeft. Zee-
brugge zit een beetje gekneld qua bereikbaarheid
langs de weg. De wegontsluitingen van en naar
Zeebrugge zijn ontoereikend, zolang bijvoorbeeld
de expresweg Antwerpen-Knokke geen volwaardig
autosnelwegstatuut heeft verworven. Zolang moe-
ten we langs provinciale wegen goederen af- en
aanvoeren.

Maar ook langs spoorwegzijde heeft Zeebrugge
met heel wat knelpunten te kampen. Daarover is
de Vlaamse Gemeenschap evenwel niet bevoegd.
Waar ze echter wel over bevoegd is, is de binnen-
vaart, waarvan de minister in een interview zei dat
hij er bij prioriteit werk van wil maken. Wij juichen
dat toe. Het project Noorderkanaal lijkt hiertoe
een gedroomde kans.

De heer Bogaert heeft ook verwezen naar de
fameuze dokboot. Ik vind dokboot of dokschip een
veel mooiere Vlaamse naam dan de naam die men
er in de vakwereld aan geeft : de lashtechniek. Dit
is een techniek die in de jaren zeventig, vooral dan
in de Amerikaanse binnenwateren, opgang heeft
gemaakt en daar zijn deugdelijkheid ten dele heeft
bewezen. Sommigen geloven nog altijd dat deze
techniek ook in Vlaanderen, en meer specifiek in
de Zeebrugse situatie, soelaas zou kunnen bieden.
Maar tot op heden hebben wij over de toepassing
van de dokschiptechniek op Vlaams gebied weinig
of geen concrete studieresultaten gezien. In hoe-
verre is er met betrekking tot deze techniek en de
toepassing ervan op Zeebrugge al enige vooruit-
gang geboekt ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Geachte collega’s, ik zal
eerst antwoorden op de bedenkingen van de heer
Penris. Hij stelt vragen over het Noorderkanaal en
het dokschip. Ik wil er in beide gevallen op wijzen
dat dit uitermate dure aangelegenheden zijn. Het
Noorderkanaal is een aangelegenheid van 20 tot 30

miljard frank. Ook een dokschip is een uitzonder-
lijk dure aangelegenheid, zo blijkt uit het buiten-
land. Bij mijn weten hebben nog twee landen het
om strategische redenen in gebruik : de Verenigde
Staten en de vroegere Sovjetunie. Het financiële
plaatje ervan is echter niet rooskleurig. Op dat vlak
is er een voorstudie gemaakt.

Mijnheer Devolder, u stelt me heel wat vragen. Er
zijn tal van opdrachten gegeven in het kader van
het RSV. Nu een conclusie trekken is erg voorba-
rig. De stelling van de heer Bogaert, alsof Brugge
helemaal geen hinterland heeft en het hinterland
niet kan worden ontsloten, is een beetje overdre-
ven. Er zijn mogelijkheden via de Westerschelde
die onderbenut zijn. Van de containervrachten op
ferryboten komt twee derde zeker niet in aanmer-
king voor de binnenvaart omwille van de specifie-
ke typologie van die containers.

Wanneer u het hebt over de verbreding, begrijp ik
u niet zo goed. U zegt dat dit nagenoeg verspild
geld is. Er zijn echter drie zaken erg belangrijk in
de verbreding. Ten eerste kunnen schepen elkaar
kruisen. Dit punt hebt u trouwens zelf aangehaald.
Ten tweede kunnen er grotere schepen komen. En
ten derde kunnen door de verbreding grotere
debieten worden afgevoerd waardoor het overstro-
mingsgevaar wordt beperkt. In de samenhang van
Vlaanderen is dit uitzonderlijk belangrijk. Ik wil
erop wijzen dat dit een veiligheidsaspect is. Er is
dus geen sprake van verkwiste middelen zijn. Deze
middelen zijn zinvol geïnvesteerd.

In het goedgekeurd fysisch programma van 1998 is
voor het project strategische studie met betrekking
tot de hinterlandverbinding via de binnenvaart
voorzien in 20 miljoen frank onder programma
64.00 begrotingsallocatie 73/21. Ik heb de adminis-
tratie opgedragen het nodige te doen voor de gun-
ning van die opdracht in 1998. De deelaspecten van
deze studie zullen worden uitgewerkt door de
administratie.

U vraagt of er een relatie is tussen het akkoord
Antwerpen en Zeebrugge en of dat een remmende
factor kan zijn voor deze studie. Men is van het
tegendeel overtuigd. De ontsluiting aan landzijde
van alle Vlaamse havens kan op die manier beter
worden afgestemd.

Over uw derde punt over de estuaire vaart is nog
geen enkel concreet dossier voorgelegd op dit
moment. Wel verneem ik dat zowel binnenvaartre-
derij als de belangrijke goedbehandelaars de
mogelijkheden van de estuaire vaart op hun com-
merciële haalbaarheid onderzoeken. De Maat-
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schappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen heeft
hieromtrent zelf een initiatief genomen. Er is een
project lopende dat is gesubsidieerd in het kader
van het pactprogramma door de Europese Unie.
De bedoelde studie moet bijdragen tot een globaal
inzicht in de bereikbaarheid van de Vlaamse kust-
havens Oostende en Zeebrugge via de binnen-
vaart. In deze studie zullen alle bestaande voorstel-
len, zowel estuaire vaart, drijvende sluis, als aanleg
van het Noorderkanaal, waarop ook andere inter-
pellanten hebben gewezen, op hun technische en
financiële haalbaarheid worden onderzocht.

De voorzitter : De heer Bogaert heeft het woord.

De heer Jean-Marie Bogaert : Mijnheer de minis-
ter, ik dank u voor uw antwoord, en in het bijzon-
der voor de toezegging dat deze studie, waarvoor in
de begroting in 20 miljoen frank is voorzien, nog in
1998 zal worden gegund. Ik hoop dat de adminis-
tratie de diverse deelaspecten met kennis van
zaken zal omschrijven. U zegt in uw uitgangspunt
dat er voor Zeebrugge momenteel wel degelijk een
aantal mogelijkheden bestaan via de Westerschel-
de. Dit hoor ik niet graag. Dit getuigt ervan dat u
verkeerd bent ingelicht. U zult te rade moeten
gaan bij een andere kabinetschef. Kunt u me
iemand met kennis van het dossier aanwijzen die
dit wil bevestigen ? Ik hou me graag ter beschik-
king.

Het is absoluut niet juist dat de geplande investe-
ringswerken op het kanaal Oostende-Gent het
kruisen van binnenschepen en de toegang voor
grotere schepen mogelijk zullen maken. Het is
onjuist te stellen dat dit ook maar één container-
trafiek meer voor Zeebrugge zou betekenen. Want
dan gaat u compleet voorbij aan het feit dat deze
binnenschepen op hun weg naar Zeebrugge, Brug-
ge moeten passeren. Ik geef u dit nog even mee
omwille van uw gebrek aan kennis van het dossier.
Als u dat wenst te doen zonder verschrikkelijk
geldverslindende ingrepen door te voeren, dan zal
u met uw andere ingreep helemaal niets verande-
ren aan de problematiek van de binnenvaart, tenzij
het comfort voor de binnenschepen die er nu varen
verbetert op het moment dat ze elkaar kruisen.

Wat het overstromingsgevaar betreft hebt uzelf
terecht onderstreept dat we de veiligheid in dit
aspect niet al te lichtzinnig mogen aanwenden. Het
is natuurlijk evident dat bepaalde verbredingen
van het kanaal op strikt lokaal vlak het lozen van
water vergemakkelijkt. Maar ook hier getuigt u
absoluut niet van de minste dossierkennis, want dit

versnelt de afvoer van water. Mijnheer de kabinets-
chef, voor Brugge, dat achter die versnelde afvoer
ligt, zal het overstromingsgevaar alleen maar toe-
nemen. Er zitten voldoende specialisten op de
betrokken administratie die kunnen nagaan dat de
stelling die ik hier poneer wetenschappelijk is
onderbouwd. Daarover bestaan objectieve rappor-
ten.

Ik kom nu tot de typologie van de containers. Mijn-
heer de minister, u stelt dat twee derde van de con-
tainers die in Zeebrugge worden aangevoerd, door
hun typologie niet kunnen worden vervoerd via de
binnenvaart. In de huidige situatie is dat uiteraard
waar. Net daarom wordt slechts 1,9 percent van de
goederen omgeslagen naar de binnenvaart. Het
gebrek aan infrastructuur is daar de oorzaak van.

Voor mij is de conclusie in ieder geval duidelijk :
een echte infrastructurele ingreep is absoluut
noodzakelijk om de mogelijkheden inzake binnen-
vaart uit te breiden. Hopelijk zal die objectieve stu-
die dat ook aantonen. Via het stimuleren van de
binnenvaart zal men bovendien ook kunnen ver-
helpen aan het probleem van de dichtslibbende
wegen rond Brugge en Zeebrugge.

U hoeft slechts te kijken naar de groeiprognoses en
naar de groei in de realiteit. Toekomstgerichte en
infrastructurele maatregelen zijn dringend noodza-
kelijk. Mijnheer de minister, ik dank u dan ook
voor uw toezegging om de nodige aandacht te
besteden aan de gunning van de studie.

De voorzitter : De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris : Mijnheer de voorzitter, ik heb
een gelijkaardige vraag. Ik heb de minister horen
spreken over een Westerschelde-optie, maar hij
moet ons dan maar eens duidelijk maken hoe zijns
inziens goederen van of naar Zeebrugge via de
Westerschelde kunnen worden aan- en afgevoerd.
Hij moet ons vooral ook eerlijk durven zeggen wat
de verladers en de expediteurs van dat idee vinden.

De voorzitter : De heer Coens heeft het woord.

De heer Joachim Coens : Mijnheer de minister, het
verheugt me dat de studie dit jaar nog zal worden
aanbesteed. Een evaluatie was inderdaad dringend
nodig. Ik wil er u alleen nog aan herinneren dat in
het RSV de ontsluiting te water van Zeebrugge als
knelpunt werd opgegeven. In dat verband werden
drie mogelijke opties opengelaten, maar dat is dus
duidelijk niet uitgeklaard in het RSV. Die studie is
daarom echt wel noodzakelijk.
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Ik vraag u ook om geen a-priori’s te hebben voor
een bepaalde oplossing, ook niet voor het dok-
schip. Het is belangrijk dat u de zaak iets ruimer
bekijkt, bijvoorbeeld met voorbeelden waar die
mogelijkheden reeds worden gehanteerd als tijde-
lijke of tussentijdse oplossing.

De voorzitter : De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, van de collega’s heb ik ver-
nomen dat het protocol tussen Zeebrugge en Ant-
werpen zijdelings werd aangeraakt naar aanleiding
van deze interpellatie. Het zou me zeker interesse-
ren daar een kopie van te krijgen.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mijnheer Lachaert, dat is
een terechte vraag. Dat protocol zal te uwer
beschikking worden gesteld.

Mijnheer Coens, het past inderdaad niet om voor-
uit te lopen op de studies. Ik loop trouwens ook
niet vooruit op die studies, ik wijs alleen maar op
een paar punten.

Mijnheer Bogaert, u trekt meteen een aantal con-
clusies die niet de mijne zijn. Bovendien moet hier
niet worden geoordeeld over de degelijkheid van
een kabinetschef : die afweging zal ik zelf wel
maken. Tot nader order is de administratie van de
Brugse Zeevaartinrichtingen de zaken aan het
bestuderen, en niet mijn kabinetschef. Laten we
dus niet op de zaken vooruitlopen. Volgens onze
informatie is de MBZ momenteel de haalbaarheid
van de estuaire vaart aan het onderzoeken. Ik ga
ervan uit dat men ons de juiste informatie geeft.

De heer Jean-Marie Bogaert : Ik heb het niet over
de estuaire vaart gehad, maar wel over het dok-
schip. Wat dat betreft, is er in overleg met de admi-
nistratie een startnota gemaakt door de MBZ. Nu
ligt de bal in het kamp van de administratie, die
verder moet werken aan de projecten.

Met redenen omklede motie

De voorzitter : Door de heer Bogaert werd tot
besluit van deze interpellatie een met redenen
omklede motie aangekondigd. Ze moet zijn inge-
diend uiterlijk om 17 uur op de tweede werkdag
volgend op de sluiting van de vergadering.

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

Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Pieter Huybrechts tot
de heer Steve Stevaert, minister vice-president van
de Vlaamse regering, Vlaams minister van Open-
bare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening,
over constructies op gronden behorend tot het
Vlaams Gewest

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Huybrechts tot de heer Stevaert,
minister vice-president van de Vlaamse regering,
Vlaams minister van Openbare Werken, Vervoer
en Ruimtelijke Ordening, over constructies op
gronden behorend tot het Vlaams Gewest.

De heer Huybrechts heeft het woord.

De heer Pieter Huybrechts : Mijnheer de minister,
uw voorganger, minister Baldewijns, heeft aan
ingenieur Patrick Debaere, het afdelingshoofd bij
de administratie Wegen en Verkeer, de opdracht
gegeven om de dossiers van de constructies gele-
gen aan de gewestwegen te actualiseren en in orde
te brengen. Ik bedoel dan onder meer de fruitkra-
men, de frituren, de caféterrassen enzovoort.

De voorbije jaren zou er volgens ingenieur Debae-
re een wildgroei zijn geweest. Talrijke constructies
zouden zonder de nodige toelating zijn opgericht.
Ze zouden op gevaarlijke plaatsen  –  zelfs op de
openbare weg - staan, en sommigen zouden op
grond van het Vlaams Gewest staan zonder daar-
voor te betalen.

Nu wordt door de administratie Wegen en Verkeer
–  in opdracht dus van minister Baldewijns - nage-
gaan of deze constructies aan alle voorwaarden
voldoen. Mijns inziens zou dat uiteraard een goede
zaak zijn. Niet alle ambulante kramen gaan echter
in de fout. Ik geef u twee voorbeelden. Een con-
structie in Grobbendonk staat er al 12 jaar en een
andere in Westerlo zelfs al 25 jaar. De eigenaars
betalen al jaren gemeentebelastingen. Er deden
zich nog nooit ongevallen voor in hun omgeving.
Toch krijgen zij van de administratie Wegen en
Verkeer nu ook het bericht  –  zonder opgave van
reden  –  dat hun kraam binnen de drie weken
moet verdwijnen.
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Kunt u mij zeggen waarom dergelijke constructies
nu plots moeten verdwijnen, mijnheer de minister ?
In hoeveel gevallen is er sprake van verplichte
afbraak ? Wordt er in een gedoogtermijn voorzien
voor die mensen ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : De buitenafdeling Wegen
kreeg in 1998 de opdracht van de administratie
Wegen en Verkeer om actief toezicht uit te oefenen
op de naleving van de oprichtingsvoorwaarden van
ambulante constructies, zoals fruit- en frietkramen,
caféterrassen en dergelijke, langs de gewestwegen.
De aanleiding hiervoor was een concreet dossier.
Niet-vergunde uitbatingen, of constructies die niet
overeenkomstig de voorwaarden werden opge-
richt, werden geïnventariseerd. De uitbaters kregen
een schriftelijke aanmaning om de inrichting in
overeenstemming te brengen met de bouwvoor-
waarden van de door de gemeente afgeleverde ver-
gunning en de daarin begrepen voorwaarden opge-
legd door de gewestwegbeheerder. In een aantal
gevallen werden de overtreders rechtstreeks of via
de betrokken gemeentebesturen herinnerd aan
eerdere aanmaningen tot regularisatie. In enkele
gevallen werd een proces-verbaal van vaststelling
opgemaakt, eventuele gerechtelijke vervolging
werd afgewacht.

De afdeling Wegen Antwerpen schreef negen per-
sonen aan met het verzoek hun kraam van het
openbaar domein te verwijderen. De onregelmati-
ge oprichting varieert in ouderdom tussen een
korte tijd en circa twintig jaar. De verschillen in
gedoogtermijn zijn een gevolg van al dan niet door
de inrichter veroorzaakte gevaren of hinder voor
de weggebruiker. In dit verband wil ik wijzen op de
toename van het verkeer, die deze constructies niet
langer gedoogbaar maakt.

In Limburg werden tien aanmaningen tot regulari-
satie aan overtreders gestuurd. Het betrof overtre-
dingen van minder dan enkele jaren oud. In vijf
van deze gevallen moet de inrichting worden ont-
ruimd, in één geval moet ze worden verplaatst en
in de vier overige gevallen kan na aanvraag een
vergunning worden gekregen.

Sommige afdelingen van Wegen en Verkeer inter-
preteerden de brief te strikt. Daarom kreeg de
administratie op 16 september de opdracht om een
algemene regeling uit te werken. Ze moet daarbij
vooral rekening houden met de verkeersveiligheid.

In uitzonderlijke gevallen is er geen enkel gevaar
aanwezig, bijvoorbeeld bij een kraam in het mid-
den van een marktplein. In dergelijke gevallen kan
men afwijken van de algemene regel en het open-
bare domein toch laten gebruiken. Dergelijke
afwijking zal worden toegestaan op basis van een
dossier waaruit blijkt dat de verkeersveiligheid
helemaal niet in het gedrang komt door de aanwe-
zigheid van ambulante activiteiten.

Ter verduidelijking : ik heb het over openbaar
domein dat eigendom is van het Vlaams Gewest.
Met constructies op het openbaar domein van de
lokale overheid of op privé-domein, langs gewest-
wegen, kan ik me niet bemoeien.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwé tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de
bodemvervuiling aan de Leiewerken te Kortrijk

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Decaluwé tot de heer Stevaert, minis-
ter vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening, over de bodemvervuiling aan de
Leiewerken te Kortrijk.

De heer Decaluwé heeft het woord.

De heer Carl Decaluwé : Ere wie ere toekomt : uw
voorganger, minister Baldewijns, heeft dit dossier
na 25 jaar gedeblokkeerd. Hopelijk kunnen we
tegen 2003 de volledige doortocht en de kalibre-
ring van de Leie op 4.400 ton realiseren. Alle gron-
den werden onteigend en de nodige bodemattesten
werden afgeleverd. De zware vervuiling van van-
daag, rond het Albertpark en de Diksmuidekaai,
kon niemand vermoeden. Door de bodemvervui-
ling dreigen de werken ernstige vertraging op te
lopen. De vervuiling kan als historisch worden
beschouwd.

Het prijskaartje van de werken vermeldt minimaal
530 miljoen frank, los van milieu- en andere onkos-
ten. De tijdelijke vereniging die de Leiedoortocht
zou realiseren, heeft intussen een schadeclaim
ingediend bij het Vlaams Gewest. Deze kan oplo-
pen tot 120 miljoen frank. Strikt juridisch gezien
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moet de opdracht tot sanering vóór eind november
1998 worden toegekend. Als dat niet lukt, dreigt
men meer dan een jaar vertraging op te lopen. Er
zijn diverse contacten geweest en op 20 oktober zal
de opvolgingscommissie van de Leie vergaderen.
Toch zal de overheid efficiënt en correct moeten
reageren.

Mijnheer de minister, ik heb drie concrete vragen.
Ten eerste, hoe verklaart u waarom bij het bodem-
onderzoek geen of nauwelijks bodemvervuiling
werd vastgesteld ? Heel Kortrijk weet dat er op die
plek een stort was tot in de jaren ‘30, en dat bij de
toenmalige baggerwerken aan de Leie op die
plaats werd gestort. U weet dat in die tijd niet veel
aandacht werd besteed aan milieu en dat alles, zelfs
zware metalen, in de rivier verdween. Blijkbaar
maakt het bodemonderzoek daar geen gewag van.

Ten tweede, welke maatregel zal u nemen om de
Leiewerken geen ernstige vertragingen te doen
oplopen ?

Ten derde, in welke financiële middelen kan op
korte tijd worden voorzien om de bodemvervuiling
op een snelle en accurate wijze op te lossen ? Het
gaat immers niet over 10 of 15 miljoen frank, maar
over honderden miljoenen franken. Het was
immers de bedoeling om in de vierde fase van de
Leiewerken de aarde te gebruiken om de westelij-
ke ring aan te leggen.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mijnheer de voorzitter, ik
kan enkel bevestigen wat de heer Decaluwé heeft
gezegd. Het oriënterend bodemonderzoek werd
uitgevoerd. Dat is een eerder beperkt onderzoek
waarbij sta1en worden genomen, waarna al dan
niet een bodemattest wordt afgeleverd. Medio juni
werd vastgesteld dat de bodem een aantal sporen
van verontreiniging vertoonde. Een uitgebreid
milieu-onderzoek bevestigde dit ondertussen. Het
onderzoek heeft onder meer aan het licht gebracht
dat zich op de werfzone twee historische stortplaat-
sen bevonden. Het is duidelijk dat men zowel op
het vlak van milieu als op het geotechnisch vlak
belangrijke maatregelen zal moeten nemen vooral-
eer verder te werken aan de uitbouw van een nieu-
we infrastructuur.

Mijnheer Decaluwé, het onderzoeksteam stelt dat
er geen redenen zijn om aan te nemen dat de waar-
genomen verontreiniging een ernstige bedreiging
zou vormen voor de omgeving en de volksgezond-

heid. Ik wens dit te benadrukken. Nu wordt onder-
zocht welke invloed de aanwezigheid van deze
stortplaatsen op het voortzetten van de doortocht
te Kortrijk kan hebben. Dit onderzoek is nog niet
af en het zou dus voorbarig zijn om een antwoord
te geven op uw vragen.

De voorzitter : De heer Decaluwé heeft het woord.

De heer Carl Decaluwé : Mijnheer de minister, zo
maakt u zich er veel te makkelijk van af. Als men
voor eind november geen nieuwe werken toewijst,
dan kan de Vlaamse Gemeenschap volgens juristen
een schadeclaim verwachten.

Ik hoop dat u bereid bent om samen met minister
Kelchtermans te zoeken naar middelen waardoor
vooruitgang kan worden geboekt in deze zaak. Vol-
gens het bodemsaneringsdecreet kan de aarde niet
worden gebruikt. Wie of wat de oorzaak van de
vervuiling ook moge zijn, de aarde moet worden
gesaneerd. Ik dring erop aan dat u spoedig overlegt
met uw collega van Leefmilieu. De Vlaamse
Gemeenschap is de bouwheer, waardoor de rege-
ring verantwoordelijk is voor het oplossen van
deze situatie.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaer : Mijnheer de voorzitter,
mijn antwoord was volledig. Ik kan noch wens
vooruit te lopen op deze zaak.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Marino Keulen tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over
het Grensmaasproject

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Keulen tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening, over het Grensmaasproject.

De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, het Grensmaasproject
bestaat al een hele tijd op papier en ten dele ook in
de praktijk. Het Nieuwsblad verwoordde begin
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oktober heel goed de kern ervan. Het komt erop
neer dat de Maas wordt verbreed in het jaar 2015
en dat er 50 miljoen ton grint wordt uitgehaald. Dit
moet worden gekoppeld aan een natuurontwikke-
ling van ongeveer 1.500 hectare waardoor het Lim-
burgs gebied achter de kade hooguit eens in de 250
jaar overstroomt. Dit is de filosofie achter het pro-
ject.

Het project dateert van juli 1994. Toen hebben
Nederland en Vlaanderen een intentieverklaring
ondertekend waarin de samenwerking bij het
Grenslandproject wordt geregeld. Langs Vlaamse
zijde resulteerde dit in een voorstel over de ont-
wikkeling van een nieuwe ruimtelijke-structuurvi-
sie over de Grensmaasvallei. Daarin wordt bijzon-
dere aandacht besteed aan het behoud en de ont-
wikkeling van ecologische waarden en aan de
beperking van de wateroverlast. Dit gebeurt samen
met een duurzaam oppervlaktewater- en grondwa-
terbeheer.

De doelstelling van het project is drieledig. Het
eerste deel behelst de natuurontwikkeling of het
ecologisch herstel van het natuurlijk karakter van
de rivier. Het tweede beoogt de harmonie tussen
de verschillende ruimtelijke functies, zoals land-
bouw, recreatie, waterwinning en wonen in de
Grensmaas en naburige gebieden, bijvoorbeeld in
de beekvalleien. Het derde deel behelst het inte-
grale rivierbeheer of het beperken van de water-
overlast voor woonkernen en infrastructuur, en het
bereiken van het vastgestelde beschermingsniveau.
De laatste doelstelling van het project is tevens een
randvoorwaarde, namelijk het bereiken van een
beschermingsniveau aan beide zijden van de rivier
tegen een afvoer die slechts eens in de 250 jaar
voorkomt. Voor Vlaanderen is het beschermingsni-
veau gericht op een afvoer van 3.000 kubieke vier-
kante meter per seconde.

Een belangrijke stap in de formalisering en de ver-
snelde vormgeving van het Grensmaasproject en
de grensoverschrijdende samenwerking is de inten-
tieverklaring voor een grensoverschrijdend over-
legkader inzake structuur en inrichting van de
Grensmaasvallei. Dat werd ondertekend op 1 juli
1994 door zowel de Vlaamse als de Nederlandse
overheid. Ik ga de verklaring niet helemaal voorle-
zen, maar belangrijke elementen erin zijn onder
meer dat Vlaanderen en Nederland hebben afge-
sproken om te komen tot een grensoverschrijden-
de ruimtelijke visie op de Grensmaasvallei, dat
men streeft naar een afstemming van beleid en dat
men in het kader daarvan streeft naar een optimale

gegevens- en informatiedoorstroming. In dit ver-
band werd afgesproken een soort coördinatiecom-
missie of projectgroep op te richten.

Mijnheer de minister, het gaat hier over iets zeer
ingrijpends, waarvan al een aantal effecten merk-
baar zijn op zowel ruimtelijk, ecologisch als grens-
overschrijdend vlak. Daarom wil ik u met een vijf-
tal vragen confronteren. Er werd destijds afgespro-
ken dat een projectgroep zou worden opgericht die
zich zou bezighouden met communicatie, zowel
intern als extern : extern naar de bevolking en de
gemeentebesturen, en intern naar de participeren-
de overheden zoals Vlaanderen, Nederland en de
twee provincies Limburg aan deze en gene zijde
van de Maasgrens. Wanneer zal die projectgroep
het levenslicht zien ?

De beleidsvoorbereiding en de reeds bestaande
beleidsconcipiëring aan Vlaamse en Nederlandse
kant gebeuren volgens mij nog altijd gescheiden.
Hoe denkt men te komen tot een coördinatie van
het beleid ? Wat de effecten betreft, is er een dui-
delijke wisselwerking. Hoe gebeurt de afstemming
van het beleid op dit ogenblik tussen de provincie
Limburg en de Vlaamse overheid ? Ik heb de
indruk dat in het Hasseltse provinciehuis het
gevoelen leeft dat men in de provincie zelf hard
aan de kar wil trekken, maar dat de Vlaamse over-
heid niet veel inspanningen levert.

Er zouden een aantal gewestplanwijzigingen moe-
ten komen om de uitvoering van het Grensmaas-
project mogelijk te maken. Hoever staat het hier-
mee ? Wordt er nog overleg gepleegd met de
gemeentebesturen ? Wat moeten de gemeentebe-
sturen doen in afwachting van de gewestplanwijzi-
gingen, bijvoorbeeld op het vlak van vergunningen-
beleid ?

Mijnheer de minister, welke termijn heeft de
Vlaamse regering vooropgesteld om te komen tot
een volledige uitvoering van het project ? Hebt u
bij benadering een idee van de totale kostprijs van
dit project ? De impact is immers gigantisch.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, de oprichting van een Vlaams projectbu-
reau wordt voorbereid. Er zijn aan Vlaamse zijde
vele actoren betrokken die samen tot een consen-
sus dienen te komen. Op regeringsniveau zijn er
minstens vier bevoegdheden bij dit project betrok-
ken, namelijk Openbare Werken, Leefmilieu,
Ruimtelijke Ordening en Economie.
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Uiteraard loopt een en ander nog deels geschei-
den. Slechts als er een Vlaams projectbureau is
opgericht en bemand, is er evenwaardigheid van
overleg tussen Nederland en Vlaanderen. Bijgevolg
is er dan pas zinvol overleg mogelijk. Nu is er nog
een vorm van onevenwicht. Tot nu toe is er geen
voortdurende afstemming geweest tussen het
Nederlandse Grensmaasproject en het Vlaamse
project Levende Grensmaas. Dit moet gebeuren in
bijna dagelijkse contacten en vaste samenwerkings-
verbanden. Voor het Vlaamse project is een studie
naar de effecten van de geplande ingrepen in uit-
voering. Pas als deze studie eind december 1998 is
beëindigd, kunnen de geplande ingrepen aan beide
zijden van de rivier worden onderzocht. Slechts
dan kunnen er ook zinnige uitspraken worden
gedaan over wat er concreet kan gebeuren om de
intentieverklaringen waar te maken.

Het Limburgse provinciebestuur maakt deel uit
van de coördinatiecommissie en de provinciale
administratie maakt deel uit van de projectgroep.
De betrokken administraties werken aan de voor-
gestelde projecten mee, elk vanuit hun eigen doel-
stelling, maar duidelijk met het oog op een betere
invulling van de Grensmaasvallei.

In de gewestplanwijziging die thans in voorberei-
ding is, bestaat reeds een ruime consensus over een
aantal gebieden die van bestemming zullen veran-
deren. De procedure voor de gewestplanwijziging
heeft ruime inspraakmogelijkheden. Er kan overi-
gens niet worden vooruitgelopen op de Maaspro-
jecten vooraleer de studies zijn afgerond.

De studiefase is nog helemaal niet afgerond.
Gezien de grote onbekende is het voorbarig om nu
al termijnen voorop te stellen, zeker ook omdat het
Vlaamse project is verbonden met het Nederland-
se. Het Nederlandse project is zo ingrijpend in het
regime van de rivier dat hierover in Vlaanderen
nog een groot maatschappelijk debat moet begin-
nen. Het gaat tenslotte toch over de gemeenschap-
pelijke Maas.

De voorzitter : De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen : Ik begrijp dat er heel wat
op stapel staat, dat binnen afzienbare tijd zal wor-
den verwezenlijkt. Ik wil toch waarschuwen voor
het volgende. Enkele maanden geleden heb ik bij
uw voorganger een betoog gehouden over Her-
bricht. Hij deelde mij mee dat Herbricht zal ver-
dwijnen tegen het jaar 2010. Dit maakt deel uit van
het project. Het is gevaarlijk om berichten de

wereld in te sturen waarvan de impact op de bevol-
king gigantisch is. Dit moet dan allemaal nog in een
ruimer kader worden geplaatst. Hier is volgens mij
toch duidelijkheid geboden.

Het provinciebestuur in Hasselt zit duidelijk met
de handen in het haar, en men vraagt zich af welke
richting men uit moet. Op dit ogenblik heb ik de
indruk dat de mensen het gevoel hebben dat ze
moeten navigeren zonder kompas. Gezien de
impact op het Maasland, dat voor Limburg niet
onbelangrijk is, is het voor hun werkwijze ten aan-
zien van concrete vormgeving en beleidsconceptie
toch belangrijk te weten wat de hogere overheid in
Vlaanderen ervan denkt.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mijnheer Keulen, ik denk
dat u gelijk hebt met uw opmerking. Een eerste
groot knelpunt is het verschil in bestuurlijke orga-
nisatie in Vlaanderen en in Nederland en het ver-
schil in opdracht tussen het provinciebestuur in
Nederlands Limburg en in Belgisch Limburg. Het
is zeer moeilijk om dergelijke zaken op elkaar af te
stemmen.

Wat Herbricht betreft, spreekt u over een periode
van 12 jaar, namelijk 2010. Een aantal studies
bevindt zich nu in een eindfase. Ik denk dat we nu
tot afstemmingen kunnen komen, alhoewel dit dos-
sier ook nog een economisch luik heeft, dat soms
heel eigenaardige wendingen neemt en dat wij niet
zelf bepalen, omdat het vanuit Nederland wordt
gestuurd.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Johan Sauwens tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de
tweede fase van de Scheldeverdieping

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Sauwens tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening, over de tweede fase van de Schel-
deverdieping.

De heer Sauwens heeft het woord.
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De heer Johan Sauwens : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, het havenbedrijf
van Antwerpen heeft bij de Vlaamse en Neder-
landse overheden een aanvraag ingediend voor de
tweede fase van de Scheldeverdieping. Dat staat te
lezen in de vakliteratuur. Het Scheldeverdrag
maakt deze werkzaamheden mogelijk na de
bespreking van de technische details in de bilatera-
le Scheldecommissie.

Die besprekingen verliepen vrij vlot, maar plots
vernemen we dat de Nederlandse regering uitstel
vraagt. Ik had daar graag duidelijkheid over. De
Nederlandse regering zegt dat ze een termijn van
drie jaar nodig heeft om studies af te ronden met
betrekking tot het ontwerp van een langetermijnvi-
sie op de diverse functies van de Westerschelde.
Klopt dit ? Bent u van oordeel dat deze Neder-
landse vraag ingaat tegen de duidelijke bepalingen
van het Scheldeverdrag ? Komt de Scheldeverdie-
ping niet in het gedrang door de Nederlandse
vraag tot uitstel ? Hebt u reeds stappen onderno-
men bij de Nederlandse regering om ervoor te zor-
gen dat de tweede fase toch snel kan worden gere-
aliseerd ? Wordt het Vlaams Gewest betrokken bij
deze Nederlandse studies ? Welke termijn stelt de
minister voorop voor de aanvang van de realisatie
van de tweede fase van de Scheldeverdieping ?

De voorzitter : De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris : Mijnheer de voorzitter, niet
alleen Vlaanderen is vragende partij ten opzichte
van Nederland, ook Nederland is vragende partij
ten opzichte van Vlaanderen, bijvoorbeeld in twee
spoorwegdossiers. In hoever is de minister bereid
om die dossiers aan elkaar te koppelen ?

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Mijnheer de minister,
een bepaalde havenschepen poneert dat, als we
dan toch bezig zijn met baggerwerken, we de twee-
de fase er beter meteen bij nemen. Daar zouden
immers relatief weinig meerkosten aan verbonden
zijn. Hebt u enig idee van de kostprijs van zo’n
tweedefaseverdieping ?

In de sector heb ik ook al enkele keren horen
opmerken dat het niet altijd duidelijk is waar
onderhoudsbaggerwerken eindigen en waar aan-
legbaggerwerken  –  dus echte verdiepingsbagger-
werken - beginnen. Als het gaat over echte aanleg,
zou er strikt genomen een openbare aanbesteding
moeten komen. Wordt dat onderscheid gemaakt en
zo ja, komt er dan een openbare aanbesteding ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Ik wil eerst en vooral dui-
delijk zeggen dat de Nederlandse vraag niet gaat
over uitstel en niet ingaat tegen het Scheldever-
drag. Dat verdrag bepaalt dat er, na de voltooiing
van de eerste verdieping, onderzoek en samenwer-
king in het kader van de technische Scheldecom-
missie wordt opgezet voor verdere aanpassing en
verbetering van de vaarweg. In het verdrag werden
in dat verband geen termijnen vastgelegd.

Het huidige programma voor verdieping volgens
het principe 48/43/38 voet, verloopt geheel volgens
schema. Wat de verdieping van de vaargeul in de
Westerschelde betreft, is het bijna voltooid. Ik
moet wel vermelden dat pas onlangs is begonnen
met de wrakruiming nabij en langs het vaarwater
in de Westerschelde. Dit werk maakt integraal deel
uit van het verdiepingsprogramma. De Nederland-
se vraag voor uitstel betreft een verdere verdieping
volgens 50/40 voet programma, namelijk de tweede
fase van de verdieping.

De minister van Openbare Werken heeft dan ook
zijn medewerking toegezegd aan het Nederlandse
plan voor het opstellen van een langetermijnvisie
voor het Schelde-estuarium. De tweede fase van de
verdieping maakt deel uit van deze langetermijnvi-
sie, die nu wordt ontwikkeld. Het plan van aanpak
ligt momenteel ter discussie.

Het Vlaams Gewest wordt inderdaad betrokken bij
de Nederlandse studies in verband met de lange-
termijnvisie, zowel via de technische Scheldecom-
missie als via de speciale stuurgroep, die in het ver-
bond paritair wordt opgericht.

Omtrent de aanvang van de tweede fase van de
Scheldeverdieping, zijn er nog geen afspraken
gemaakt met Nederland. Er is wel overleg gepland
voor begin december. De oproep tot kandidaten is
gebeurd. We hopen dat de aanbesteding voor het
einde van het jaar zal kunnen gebeuren.

De voorzitter : De heer Sauwens heeft het woord.

De heer Johan Sauwens : Mijnheer de minister, ik
heb een vraag in verband met die termijn van drie
jaar. Kunt u bevestigen dat men een uitstel van drie
jaar heeft gevraagd ?

Minister Steve Stevaert : We zijn daar niet van op
de hoogte.
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Er was ook nog een opmerking van de heer Penris
inzake het mogelijke koppelen van dossiers.
Momenteel is dat hier totaal niet aan de orde.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwé tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de
evaluatie van de maatregelen ter bestrijding van
vandalisme bij De Lijn

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Decaluwé tot de heer Stevaert, minis-
ter vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening, over de evaluatie van de maatre-
gelen ter bestrijding van vandalisme bij De Lijn.

De heer Decaluwé heeft het woord.

De heer Carl Decaluwé : Mijnheer de minister, ik
heb in het verleden al talrijke schriftelijke vragen
gesteld over de problematiek van het vandalisme
aan de bus- en tramstellen van De Lijn. Daaruit
bleek dat de kosten voor vandalisme ongeveer 54
miljoen frank bedroegen. Op 7 oktober van vorig
jaar heb ik ook al een mondelinge vraag gesteld
over mogelijke oplossingen en preventieprojecten.
Uw voorganger, minister Baldewijns, heeft toen
ook toegezegd naar concrete oplossingen te zoe-
ken.

Ondertussen weet ik ook dat er binnen De Lijn
zelf diverse voorstellen werden geformuleerd. Men
gaat daarbij altijd uit van het principe van de klant-
vriendelijkheid. Men zoekt naar socio-preventieve
acties. Pas in laatste instantie kiest men voor een
strafrechtelijke benadering.

Zo zijn er een aantal projecten geweest inzake het
organiseren van toezicht op scholieren door scho-
lieren. Er is ook een plan om op de crisisbussen
verantwoordelijke scholieren, preventielijnwach-
ters en vertegenwoordigers van de betrokken scho-
len aan te stellen. Men heeft daar dus hele plannen
rond uitgewerkt, ook voor bepaalde doelgroepen.

Zo was er ook het gebruik van bus-, tram- en
metrostewards. Er zijn dus verschillende plannen

naar voren gebracht om de kleine criminaliteit, het
vandalisme en de agressie binnen het openbaar
vervoer te verminderen. Zoals ik al heb aangege-
ven, vormt de groep van de scholieren een belang-
rijke doelgroep. Vorig jaar werd er onder andere
voor gepleit om in het kader van PWA-projecten
en veiligheidscontracten ook die stewards in te zet-
ten.

Mijnheer de minister, ik heb de volgende vijf con-
crete vragen. Ten eerste, kunt u mij een opsomming
geven van de aangevatte preventieprojecten in de
strijd tegen het vandalisme ? Ten tweede, wat is de
evaluatie van de betrokken projecten en kan er nu
reeds sprake zijn van een daling in 1997 ten opzich-
te van 1996 ? De eerdere cijfers waarover we
beschikten, betroffen immers de periode van 1991
tot 1996. Ten derde, welke specifieke projecten
werden aangevat voor de kusttram ? De cijfers
waren daar de laatste jaren immers het sterkst
gestegen. Ten vierde, in welke mate worden de
experimenten straks uitgebreid tot geheel Vlaande-
ren ? Ten vijfde, bent u bereid een enquête te orga-
niseren om na te gaan of het onveiligheidsgevoel
bij de reizigers is afgenomen op de betrokken lij-
nen waar reeds experimenten werden uitgevoerd ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : De preventieprojecten in
het kader van vandalisme lopen permanent. Er
moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen
vandalisme ten opzichte van voertuigen, halteac-
commodaties en installaties van De Lijn enerzijds
en agressie ten opzichte van het personeel ander-
zijds.

Inzake de voertuigen loopt er een programma
waarbij de gebruikte materialen reeds vanaf de
constructie van de voertuigen worden aangepast :
rugleuningen in inox, zetels bekleed met stoffen
die het vandalisme tegengaan, enzovoort. Vernie-
lingen worden in principe zo snel mogelijk her-
steld, ongeacht of het gaat om schade ten gevolge
van ongevallen, normale slijtage of daden van van-
dalisme.

Inzake de halteaccommodatie moet er een onder-
scheid worden gemaakt tussen haltes met reclame,
die door privé-firma’s perfect worden onderhou-
den, en haltes waarvan het onderhoud door de
gemeente dient te gebeuren. De Lijn stimuleert en
sensibiliseert de gemeenten via de campagne ‘Op
één lijn’. In een aantal gemeenten levert dit, in
combinatie met tewerkstellingsprogramma’s voor
langdurig werklozen, goede resultaten op. Andere
installaties worden uiteraard maximaal gecontro-
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leerd en proper gehouden. Verwaarloosde installa-
ties geven immers automatisch aanleiding tot van-
dalisme.

Ik kom nu bij het punt van de agressie ten opzichte
van het personeel. Bij het vervoer van 215 miljoen
reizigers per jaar is het niet uitgesloten dat derge-
lijke problemen zich voordoen. Als gevolg van een
recente vraag van mevrouw Dillen wordt hierom-
trent momenteel een inventaris opgemaakt. Er
wordt in dat verband aandacht besteed aan diverse
controlesystemen : controle door personen, radio-
systemen, camera’s, inbouwen van fysieke barriè-
res, enzovoort. Daarbij is er in een aantal regio’s
samenwerking tussen De Lijn en de politiedienst.

Inzake de evolutie van de agressie tussen 1996 en
1997 is er geen constante wat betreft het aantal
gevallen die worden onderverdeeld in perceptie,
verkeer, overvallen en andere. Er is wel een duide-
lijke constante wat betreft het feit dat de meest
verstedelijkte gebieden de meeste agressiegevallen
kennen. Dit heeft te maken met uitgebreidere net-
ten, hogere frequenties, meer klanten, enzovoort.

De kusttram kenmerkt zich door dezelfde maatre-
gelen. Bovendien worden ingevolge samenwer-
kingsakkoorden met Binnenlandse Zaken een
zestigtal veiligheidsbeambten  –  ex-RMT-werkne-
mers - ingezet op alle kustlijnen.

Het principe van de stadswacht heeft bij de steden
en gemeenten ondertussen algemeen ingang
gevonden. Diverse steden en gemeenten die met
het federale ministerie van Binnenlandse Zaken
een veiligheidscontract hebben afgesloten, schake-
len deze stadswacht nog in voor het openbaar ver-
voer. Zo hebben Gent, Genk, Sint-Niklaas, Aalst,
Oostende, Mechelen, Vilvoorde, Kortrijk, Lier en
Leuven een stadswacht ingeschakeld voor het toe-
zicht op het openbaar vervoer. Ter illustratie heb ik
een overzicht van de situatie in Genk, Kortrijk en
Leuven bij me. Ik zal u dit overhandigen.

In opdracht van De Lijn werden reeds kwaliteits-
metingen gehouden waaruit bleek dat het veilig-
heidsgevoel goed scoort bij de reizigers. Daar zijn
in het verleden dus al metingen van gebeurd.

De voorzitter : De heer Decaluwé heeft het woord.

De heer Carl Decaluwé : Ook De Lijn heeft in haar
analyse van de oorzaken vastgesteld dat de meeste
vernielingen plaatsvinden tijdens de spitsuren en in
volle bussen, omdat het personeel ze dan vaak niet

opmerkt. Er werden reeds verschillende projecten
voorgesteld om nauwer in contact te komen met de
scholen en meer werk te maken van preventie.
Mijn concrete vraag is wat er van die projecten is
terechtgekomen. Zijn ze daadwerkelijk uitgevoerd
en hoe werden ze gevalueerd ?

In verband met mijn tweede vraag over de daling
van de kostprijs van het vandalisme die tussen 1996
en 1997 zou zijn vastgesteld, had ik graag concrete
cijfers gehad. Ik weet dat daar in 1996 een prijs-
kaartje van ruim 10 miljoen frank aan verbonden
was. Kunt u me de kostprijs in 1997 meedelen,
rekening houdend met de vastgestelde daling van
agressie en met de experimenten die werden opge-
start ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Ik wil eerst twee beden-
kingen kwijt. Als er veel volk in de bus is, is er wei-
nig zichtbaarheid om controle uit te voeren, maar
is er wel een hoge sociale controle. Ten tweede
moet elke vorm van vandalisme, hoe gering ook,
als te veel worden beschouwd. Anderzijds is een
reductie van het vandalisme tot nihil evenmin
realistisch.

Uw suggestie om de samenwerking met het onder-
wijs te onderzoeken en verder te stimuleren, zal in
ieder geval nader worden onderzocht. We moeten
ons echter hoeden voor een stigmatisering van de
jongeren. Vandalisme onmiddellijk associëren met
jongeren, zou een incorrecte benadering zijn.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwé tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Openbare
Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, over de
herziening van de schakeltijden van wegverlichting
en de relatie naar de verkeersveiligheid en de licht-
gesteldheid

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Decaluwé tot de heer Stevaert, minis-
ter vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Openbare Werken, Vervoer en Ruim-
telijke Ordening, over de herziening van de scha-
keltijden van wegverlichting en de relatie naar de
verkeersveiligheid en de lichtgesteldheid.
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De heer Decaluwé heeft het woord.

De heer Carl Decaluwé : Mijnheer de minister, het
betreft hier een problematiek die ik reeds herhaal-
delijk door middel van schriftelijke en mondelinge
vragen, vooral mijn vraag van 6 november 1996,
heb aangekaart en waarbij mij telkens concrete
antwoorden in het vooruitzicht werden gesteld.

In deze problematiek dient men een onderscheid
te maken tussen enerzijds autowegen en anderzijds
gewest- en gemeentewegen. Op basis van nota’s
van de administratie stel ik grote verschillen vast
tussen de in- en uitschakeltijd van de dienst Elek-
tromechanica Gent en die van de dienst Elektro-
mechanica Antwerpen. Beide afdelingen passen
ook verschillende tijden toe voor de middenberm-
verlichting. Zo kun je bij het binnenrijden van een
bepaalde zone plotseling de duisternis inrijden. Het
gewest zou hier toch maatregelen en initiatieven
kunnen nemen met het oog op een gelijkschake-
ling. Voor de verlichting van de gewest- en gemeen-
tewegen dient bijvoorbeeld de spreiding van de
schakeldrempels te worden aangekaart bij het
Nationaal Comité voor de Verlichtingskunde.

Bovendien kunnen er mijns inziens geen efficiënte
resultaten worden geboekt door  –  zoals uw voor-
ganger suggereerde  –  gebruik te maken van één
enkel uurrooster voor heel Vlaanderen. Men dient
immers ook rekening te houden met de werkelijke
lichtgesteldheid. Waar mogelijk kunnen ook foto-
cellen een oplossing bieden. Vooral voor de
gewest- en gemeentewegen is dit belangrijk, in het
licht van de veiligheid van de jeugd die met de fiets
naar school gaat. Deze scholieren en studenten
fietsen immers in het donker naar school in volle
ochtendspits en vaak in barre weersomstandighe-
den. Fietsen zijn uitgerust met een zwakke verlich-
ting, waardoor ze voor de automobilisten niet altijd
voldoende zichtbaar zijn. Vandaar mijn pleidooi
om de openbare verlichting te laten branden tot
het daglicht volledig is doorgebroken. Op schrifte-
lijke vragen heeft uw voorganger zelfs geantwoord
dat dit het aantal ongevallen misschien met 10 tot
57 percent zou kunnen terugdringen.

In een tijd waarin men de mond vol heeft van ver-
keersveiligheid, wijziging van verplaatsingsgedrag
en afbouw van het autogebruik, lijkt dit alvast een
gewenste maatregel. Tevens wordt de aanwezigheid
en het gebruik van de openbare verlichting door
zowel de parketten als de verzekeringsmaatschap-
pijen als een bezwarend element beschouwd voor
de veroorzaker van een ongeval. Dit houdt dus in

dat zij de aanwezigheid van openbare verlichting
als een essentiële veiligheidsmaatregel beschou-
wen. Dit blijkt uit een aantal uitspraken door
rechtbanken.

Mijn vier concrete vragen aan de minister luiden
als volgt. In welke mate werd nagegaan of overal in
Vlaanderen een hervorming van de schakeltijden
van de openbare verlichting kan worden doorge-
voerd ? Wanneer zullen de conclusies van de
betreffende studie, die ondertussen één jaar oud is,
daadwerkelijk worden geïmplementeerd ? Wat kan
de min- of meerprijs zijn van de hervorming van de
schakeltijden ? In welke mate kunnen prognoses
worden gemaakt over de daling van de ongevallen-
frequentie in relatie tot de hernieuwing van de
schakeltijden ?

De voorzitter : Mevrouw Verwimp heeft het woord.

Mevrouw Cecile Verwimp-Sillis : Ondanks het ver-
haal van de heer Decaluwé is de relatie tussen weg-
verlichting en verkeersveiligheid niet eenduidig en
zelfs controversieel. België is het sterkst verlichte
land ter wereld, maar dat betekent zeker niet dat
wij het veiligste land zijn.

Toegegeven, andere landen hebben een minder
dicht wegennet, maar ook zij verlichten bij voor-
keur alleen op- en afritten en bebouwde kommen.
Ik wou het even specifiek hebben over het deel van
de A2 voorbij Leuven dat lange tijd onverlicht is
gebleven, maar nu weer wordt verlicht. Mijnheer
de minister, ik heb uw voorganger enkele keren
gevraagd of hij daar reeds besluiten uit kon trek-
ken, met name of de veiligheid daar nu inderdaad
verbeterd is. Minister Baldewijns heeft mij twee-
maal gezegd dat een antwoord nog voorbarig zou
zijn.

Beschikt u over studiemateriaal om de relatie tus-
sen verlichting en verkeersveiligheid, maar ook
inbraakrisico en beveiliging tegen aanranding en
andere vormen van agressie, aan te tonen ? Indien
dit niet het geval is, bent u dan bereid om in de
nabije toekomst werk te maken van zo een studie ?

Tot slot wou ik u er nog even op wijzen dat op 31
oktober de derde Nacht van de Duisternis plaats-
vindt. Bent u bereid die nacht de verlichting van de
gewestwegen te doven ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : De heer Decaluwé zal
verheugd zijn te vernemen dat vanaf morgen de
verlichting op de autowegen zal worden gescha-
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keld volgens de werkelijke lichtgesteldheid. Daar-
toe dienen per provincie op een centrale plaats
opgestelde fotocellen. Ik voeg hier wel onmiddel-
lijk aan toe dat dit niet mijn verdienste is.

Wat de verlichting van de gewest- en gemeentewe-
gen betreft, heeft de administratie Ondersteuning,
Studies en Opdrachten een actieplan opgesteld en
voorgelegd aan de Beroepsfederatie van Voort-
brengers en Verdelers van Elektriciteit in België,
waarin ook de intercommunales zijn vertegen-
woordigd. Dit actieplan voorziet in wegverlichting
volgens de werkelijke lichtgesteldheid op grond
van fotocellen. Daarbij wordt dus afgestapt van het
vast uurrooster en wordt het gebruik ingevoerd
van dezelfde schakeldrempels als bij de autowegen.
Na het overleg met de Belgische Federatie van
Elektriciteitsverdelers, dat op 15 september plaats-
vond, werd aan de betrokken intercommunales in
Vlaanderen een officieel standpunt gevraagd met
betrekking tot dit actieplan. De respons op dit
actieplan wordt momenteel door mijn administra-
tie op de voet gevolgd.

Voor de autosnelwegen bedraagt de meerkost voor
het schakelen volgens de werkelijke lichtsterkte 15
percent van de jaarlijkse kostprijs van het elektrici-
teitsverbruik. Als de voorstellen voor de gewone
gewest- en gemeentewegen door de intercommu-
nales worden aanvaard, dan levert dat een jaarlijk-
se besparing van ongeveer 2 miljoen frank op, of 1
percent van de jaarlijkse energiefactuur. Deze
besparing is het gevolg van het feit dat de inscha-
kelduur van de verlichting vandaag groter is dan
deze van het voorstel.

Bij verkeersveiligheid spelen diverse factoren een
rol : ongevallen, dronkenschap, de staat van het
wegdek, rijsnelheid, verkeersdrukte, enzovoort.
Het is in de praktijk dus bijzonder moeilijk om na
te gaan in welke mate een wijziging van de schakel-
tijden een invloed heeft op de verkeersveiligheid.
Zo vertonen de jaarlijkse statistieken van verkeers-
ongevallen grote variaties, ondanks het feit dat
men het erover eens is dat de verkeersveiligheid op
lange termijn toeneemt.

Men vroeg of ik bereid was om dat te laten onder-
zoeken. Het gaat om een bijzonder moeilijk en
complex probleem. Ik wil vooraf zeker weten of zo
een onderzoek wel zin heeft. Uw bekommernis is
ecologisch van aard. Volgens u is het niet bewezen
dat bijkomende verlichting tot meer veiligheid
leidt. Maar minder verlichting zal zeker niet tot
meer veiligheid leiden. U stelt voor om overal de

lichten te doven op de Dag van de duisternis. Ik
ben daartoe enkel bereid als ik zeker weet dat dit
de veiligheid niet aantast.

Maar in dat geval zou ik ervoor pleiten om dat heel
het jaar te doen. Ik ben echter niet bereid om de
lichten te doven zonder dat dit wetenschappelijk is
onderbouwd. Tot avonturen ben ik niet bereid.
Energiebronnen zijn schaars. Men moet er voor-
zichtig mee omspringen. In dit geval moet men
echter bijzonder voorzichtig te werk gaan.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van mevrouw Ria Van Den Heu-
vel tot de heer Steve Stevaert, minister vice-presi-
dent van de Vlaamse regering, Vlaams minister van
Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Orde-
ning, over de opvolging van de motie over de lucht-
haven van Deurne

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van mevrouw Van Den Heuvel tot de heer Steva-
ert, minister vice-president van de Vlaamse rege-
ring, Vlaams minister van Openbare Werken, Ver-
voer en Ruimtelijke Ordening, over de opvolging
van de motie over de luchthaven van Deurne.

Mevrouw Van Den Heuvel heeft het woord.

Mevrouw Ria Van Den Heuvel : Mijnheer de voor-
zitter, mijnheer de minister, geachte collega’s, op 8
juli heeft het parlement een erg belangrijke met
redenen omklede motie over de toekomstperspec-
tieven van de luchthaven van Antwerpen aangeno-
men. In die motie zijn een reeks voorwaarden
opgenomen, die alle moeten worden vervuld voor-
aleer de Vlaamse regering kan beslissen om deze
luchthaven uit te breiden. Deze motie wordt door
de meerderheidspartijen verschillend geïnterpre-
teerd. Het volstaat in dat verband de verklaringen
van de heer Dumez en deze van de heer Voorham-
me erop na te lezen. Dat gebeurt wel meer. Maar
daarom vind ik het belangrijk dat u zich daarover
uitspreekt.

De voorbije dertig jaar zijn er bijzonder veel stu-
dies en adviezen over dit onderwerp totstandgeko-
men. Niet minder dan acht keer werd een negatief
advies uitgebracht over een eventuele uitbreiding
van de luchthaven. Daarbij waren drie officiële stu-
dies, twee adviezen van ministers van Verkeer in
functie, en niet minder dan drie officiële richtlijnen
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voor ruimtelijke ordening. Die laatste dateren uit
1969, 1976 en 1989. De laatste twee werden door de
bevolking, het parlement en de regering bekrach-
tigd. De laatste studie in de rij was deze van Ernst
and Young.

Ik zal het hier niet hebben over de kwaliteit van
dat onderzoek. Maar zelfs de minister-president
heeft in juli 1998, tijdens het debat over mijn inter-
pellatie, toegegeven dat deze studie niet echt volle-
dig was. Er ontbreekt een visie op lange termijn.
En er ontbreekt ook een breder kader, waarbij de
beslissing over Deurne wordt bekeken aan de hand
van de toekomstige evolutie van de algemene
infrastructuur en de luchtvaartbehoeften. Een
eventuele beslissing om Deurne uit te bouwen is
een zwaarwichtige beslissing. Zo een beslissing zal
er immers toe leiden dat de komende twintig jaar
of meer veel geld moet worden vrijgemaakt, en dat
de leefbaarheid van de stedelijke agglomeratie en
ook deze van zeven landelijke gemeenten zal wor-
den beïnvloed.

Deze beslissing moet bijgevolg steunen op een
grondig onderzoek van alle implicaties, ook van
deze op lange termijn. Ze moet eveneens rekening
houden met de ontwikkeling van alle luchthavens,
als onderdeel van een totaalbeleid. Er is dus nog
veel werk aan de winkel. Onze fractie is van oor-
deel dat bijkomend onderzoek aan een aantal
voorwaarden moet beantwoorden. We vinden dat
een milieueffectenrapport over ten minste een
periode van twintig jaar moet worden uitgewerkt.
Verder moet er een geluidsimpactonderzoek wor-
den uitgevoerd door een onafhankelijk, niet-lucht-
vaartgebonden studiebureau.

Bovendien mag men niet uit het oog verliezen dat
de luchtvaarttrafiek meer dan verdubbeld is. Ook
het onderzoek van de veiligheid in het verlengde
van de startbaan, in beide richtingen, moet gebeu-
ren door een onafhankelijk, niet-luchtvaartgebon-
den studiebureau.

Tot slot moet er een onderzoek gebeuren over de
macro-economische impact, onder meer over de
invloed op de werkgelegenheid in de luchthaven.
In de studie van Ernst and Young is dit niet
gebeurd.

Verder zouden we het op prijs stellen als er een
eerlijke discussie wordt gevoerd over de middelen
die uw departement daaraan kan besteden. De
kostprijs van de uitbreiding van de luchthaven van
Deurne zou 1,2 miljard frank kosten. Dat bedrag

moet worden bekeken in het licht van de andere
mobiliteitsproblemen die in de Antwerpse regio
moeten worden opgelost. Ik neem echter aan dat u
ook voorstander bent van zo een discussie. Er moet
een inzagerecht komen van alle rapporten en
onderzoeken. De burgers of hun vertegenwoordi-
gers moeten inspraak krijgen alvorens de Vlaamse
regering een beslissing neemt.

Graag had ik van de minister vernomen welke
exploitatievoorwaarden vooraf voor de luchthaven
worden vastgelegd. Op welke wijze, door wie en
binnen welk beleids- en tijdskader worden een
haalbaarheidsmilieueffectenrapport, een mobili-
teitsstudie en een lastenkohier opgemaakt ? Dat
laatste is voorzien in de motie van het Vlaams Par-
lement. Zullen de resultaten van bijkomende stu-
dies aan het parlement worden bezorgd nog voor
de regering haar beslissing neemt ?

Ten slotte wil ik van de voorzitter van deze com-
missie vernemen of we hier nog een debat zullen
voeren op basis van de bijkomende studies, en of
dat gebeurt nog voor de beslissing valt.

De voorzitter : De heer Sannen heeft het woord.

De heer Ludo Sannen : Mijnheer de minister,
mobiliteit, waarvan de luchtvaart een onderdeel is,
komt in een andere commissie ter sprake. De lucht-
vaart is de laatste jaren bijna exponentieel geste-
gen. Sommigen zien hierin een mogelijk antwoord
om bepaalde mobiliteitsproblemen op te lossen en
dus de economische ruggengraat te versterken. Ik
verwijs hierbij naar mijn regio, Zutendaal en Brus-
tem, waarvan sprake is voor het aanleggen van een
nieuwe landingsbaan voor voornamelijk vrachtver-
voer.

Mijnheer de minister, vormt de uitbreiding van
luchtverkeer en het verlenen van grotere facilitei-
ten een mogelijk antwoord op het mobiliteitspro-
bleem of gaat u er veeleer vanuit dat, gezien de
toestand in België en Europa, het luchtverkeer
moet worden teruggedrongen ten voordele van
andere middelen om de problemen op te lossen ?

De voorzitter : De heer Lauwers heeft het woord.

De heer Herman Lauwers : Mijnheer de minister,
ik wens dieper in te gaan op één van de vragen van
mevrouw Van Den Heuvel. Van welke premissen is
men uitgegaan bij het vragen van de bijkomende
studies ? Er is een verschil tussen studies die de
economische rendabiliteit onderzoeken en een
aërotechnische discussie over de noodzakelijkheid
van de verlenging van de landingsbanen. Afhanke-
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lijk van het voorafgaande economische kader van
de studie zijn de resultaten verschillend. De vraag-
stelling beïnvloedt ten dele het antwoord. Binnen
welke contouren heeft men de nieuwe opdrachten
gegeven ?

De voorzitter : Mijnheer Sannen, het peilen naar
intenties is hier normaal niet aan de orde.

Mijnheer de minister, ik dring er ten zeerste op aan
dat de kredieten, na de studie van het economisch
en maatschappelijk belang van de luchthaven van
Deurne, niet voor andere doeleinden worden aan-
gewend. Het ene staat niet in tegenstelling tot het
andere. Beide kunnen perfect complementair zijn.
Mijn fractie is tegen het automatisch overhevelen
van gelden die niet worden besteed. Mobiliteit is
een complex vraagstuk. Men zal op verscheidene
onderdelen een op elkaar aansluitend antwoord
moeten geven.

Mevrouw Van Den Heuvel, het is steeds mogelijk
een debat over de luchthaven van Deurne te voe-
ren. Men kan interpellaties indienen waarbij ande-
ren zich aansluiten. Vorige keer heeft de toenmali-
ge minister de studie snel ter beschikking gesteld.
Wanneer zich een nieuw feit voordoet, moet het
mogelijk zijn daar een debat over te voeren met de
cijfers in de hand. Het moet echter wel degelijk
gaan om een nieuw feit.

Indien iemand een interpellatieverzoek indient en
anderen sluiten zich daarbij aan, wordt daarover
uiteraard gedebatteerd in deze commissie.

De heer Ludo Sannen : Mijnheer de voorzitter, u
hebt mijn vraag verkeerd geïnterpreteerd. Ik wil
weten of het creëren van grotere faciliteiten voor
het luchtverkeer een antwoord kan zijn op de
mobiliteitsproblemen. Het gaat hier niet om een
intentieverklaring.

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Mijnheer de minister,
mijnheer de voorzitter, het bedrag van 1,2 miljard
frank dat nodig is voor Deurne kan men niet
onmiddellijk voor iets anders bestemmen. Gisteren
was er binnen de bevoegde commissie een discus-
sie over de mobiliteit waarbij men fenomenale
bedragen lanceerde. Zo zou er 10 miljard frank
nodig zijn voor de verbreding van het Albertka-
naal, een aantal miljarden voor wegen, de IJzeren
Rijn, enzovoort. Dit gaat enkel om Antwerpen.

Ook anderen hebben blijkbaar natte dromen over
bepaalde projecten.

Men zal bepaalde keuzes moeten maken. 1,2 mil-
jard frank is geen peulenschil. Er moeten een aan-
tal afwegingen worden gemaakt. In deze commissie
hebben we debatten gevoerd over de prioriteiten
in Gent en Antwerpen. We moeten daar de conclu-
sies uit trekken. De luchthaven van Antwerpen
komt daarbij niet op de eerste plaats.

De voorzitter : De luchthaven van Deurne werd
opgenomen bij het bepalen van de prioriteiten van
Antwerpen. De heer Paridaens heeft in de commis-
sie uitdrukkelijk het standpunt van de Antwerpse
luchthaven meegedeeld. Hij werd daarbij door de
haveninstanties ondersteund. Bij het nalezen van
de documenten zult u merken dat het wel degelijk
om één van de prioriteiten gaat.

Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mijnheer de voorzitter,
geachte collega’s, ik kan niet beslissen over de te
volgen procedure. De uitvoerende macht en het
parlement hebben elk hun taak. Het parlement
beslist autonoom of het al dan niet wenst te discus-
siëren over dit onderwerp.

Mijnheer Malcorps, u zegt dat men moet afwegen
wat prioritair is en wat niet. Ik ben het echter vol-
komen oneens met het steeds meer gehoorde argu-
ment dat het zou gaan om middelen die zijn toege-
wezen aan Antwerpen. Het is een verkeerde voor-
stelling van zaken te zeggen dat het om keuzes en
afwegingen voor die regio gaat.

Mijnheer Sannen, uiteraard is het luchtvervoer een
groeisector. Er zijn echter niet enkel economische
aspecten aan verbonden. Men moet ook de beper-
kingen in verband met de groei en de locaties in
overweging nemen. Het zou onvoorzichtig zijn en
van vooringenomenheid getuigen mocht ik vooraf
bepalen wat ik wens. Ook daar moeten afwegingen
worden gemaakt op basis van concrete dossiers en
omstandigheden.

Mevrouw Van Den Heuvel, de exploitatievoor-
waarden van de luchthaven worden bepaald en
beperkt door de beschikbare infrastructuur en de
vrijwillige beperkingen op het verkeer. Zo is de
luchthaven gesloten tussen 23 en 6.30 uur. Om eco-
nomische redenen en om het nachtlawaai te beper-
ken, zal deze sluiting ook in de toekomst worden
behouden. Het openhouden van de luchthaven
impliceert de aanwezigheid van verkeersleiding,
douane, rijkswacht, inspectie en brandweer. Deze
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extra kosten zouden het exploitatieresultaat van de
Antwerpse luchthaven sterk negatief benvloeden.

Op 24 juli heeft de Vlaamse regering aan de
bevoegde diensten van het ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap gevraagd om op zeer korte
termijn een aantal studies uit te voeren. Hierbij
worden verschillende studiebureaus uit binnen- en
buitenland ingeschakeld. De administratie zorgt
eveneens voor een aantal deelstudies en voor het
bewaken van de onderlinge samenhang tussen de
deelopdrachten. Die deelopdrachten zijn toege-
kend aan Spikermann Engineers te Stuttgart ; voor
het economisch en technisch gedeelte aan de VZW
Milieu en Veiligheid te Brugge ; en voor het onder-
zoek van de milieuaspecten aan het Laboratorium
voor Akoestiek en Thermische Fysica van de KU
Leuven te Heverlee. De voorbereiding van een las-
tenboek voor de uitbesteding van een concessie
aan een privé- of gemengde concessionaris is uitbe-
steed aan de Participatiemaatschappij. Er zal ook
rekening worden gehouden met de reeds voordien
afgeleverde studies. Die zijn reeds vrij omvangrijk.

Ook de vraag van de heer Lauwers van welke pre-
missen we vertrekken, is belangrijk. De vraag stel-

len staat soms gelijk met het geven van het ant-
woord. Het is duidelijk dat we niet op die manier te
werk gaan. We laten de verschillende scenario’s
opnemen in de studie en vertrekken niet vanuit
een vaststaande economische visie. We proberen
op basis van een zo objectief mogelijke weten-
schappelijke studie tot een conclusie te komen,
zonder op voorhand bepaalde sporen in te bou-
wen. Alles moeten worden afgewogen. Het zal een
indrukwekkend studiewerk worden, maar het gaat
dan ook om een belangrijk dossier.

De voorzitter : Mevrouw Van Den Heuvel heeft
het woord.

Mevrouw Ria Van Den Heuvel : Is het mogelijk om
er een tijdsbestek op te plakken ?

Minister Steve Stevaert : De regering heeft beslist
dat het eind oktober klaar moet zijn. We zullen
zien.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 16.18 uur.
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