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VOORZITTER : Mevrouw Wivina Demeester-De
Meyer

– De interpellatie wordt gehouden om 10.02 uur.

Interpellatie van de heer Joris Van Hauthem tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, over het voornemen
van de federale minister van Verkeer om de nacht-
vluchten op Zaventem te verbieden tussen 1 en 5
uur en de repercussies hiervan voor Vlaanderen

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Van Hauthem tot de heer Stevaert, minis-
ter vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over het voornemen van de federale mi-
nister van Verkeer om de nachtvluchten op Zaven-
tem te verbieden tussen 1 en 5 uur en de repercus-
sies hiervan voor Vlaanderen.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

De heer Joris Van Hauthem : Mevrouw de voorzit-
ter, mijnheer de minister, sinds de federale minister
van Mobiliteit op 31 december 1999 heeft beslist
alle nachtvluchten op Zaventem te verbieden tus-
sen 1 en 5 uur ‘s nachts, werden over deze proble-
matiek al heel wat discussies gevoerd. Dit besluit
werd voorlopig ingetrokken tot er een definitieve
oplossing wordt gevonden. Iedereen kon zijn
standpunt bekendmaken. Het lijkt me dan ook niet
nodig deze nog eens op een rijtje te zetten.

In dit debat is duidelijk geworden dat het vrij
moeilijk is om een consensus te vinden tussen de
economische belangen die effectief gigantisch zijn
en de kwaliteit van het leven in het algemeen en
meer bepaald van de nachtrust. Het verwijt dat we
de bevoegde overheden kunnen maken, is dat ze
die consensus nooit echt hebben nagestreefd. Een
globale visie over de luchthaven van Zaventem en

haar toekomst ontbrak in het verleden en ont-
breekt nog steeds. Ik heb het dan zowel over ruim-
telijke ordening als over tewerkstelling en milieu.

Men heeft de problemen veel te lang op hun be-
loop gelaten. Dit heeft mijns inziens ook te maken
met het feit dat de bevoegdheden verdeeld zijn. U
hebt geen bevoegdheid over de luchthaven van Za-
ventem. Hoe kunt u dan tot een geïntegreerd mo-
biliteitsplan komen ? De Vlaamse regering is wel
bevoegd voor de domeinen waarop de luchthaven-
activiteiten een rechtstreekse impact hebben, zoals
milieu, tewerkstelling en ruimtelijke ordening. Wat
echter de luchthaven zelf betreft, heeft de Vlaamse
regering geen enkele bevoegdheid. Dit is dan ook
de reden waarom een globale visie tot op heden
ontbreekt.

Hoewel ik twijfel aan het nut van de maatregel,
kan ik begrip opbrengen voor de omwonenden die
al jaren vragen dat iets zou worden gedaan. Het is
normaal dat ze tevreden zijn dat er eindelijk iets
wordt ondernomen, terwijl er de vorige jaren met
betrekking tot het nachtlawaai niets is gebeurd.
Toch ben ik van mening dat men met deze maatre-
gel het probleem niet kan oplossen.

In het verleden heeft het Brussels Gewest, waar-
naar we voor één keer op een positieve manier
kunnen verwijzen, vanuit zijn gewestbevoegdheden
een aantal maatregelen genomen om het nachtla-
waai te verminderen. Ik heb het dan in het bijzon-
der over de ordonnantie die is goedgekeurd in
1997. Deze legt forse boetes op als bepaalde nor-
men worden overschreden. Ik vraag me af waarom
de Vlaamse regering diezelfde weg niet is opge-
gaan. Door dit niet te doen, heeft ze bijvoorbeeld
DHL de mogelijkheid gegeven om ongestoord ver-
der te vliegen met oudere vliegtuigen, die veel
meer lawaai maken.

Binnen de federale regering is er nu een werk-
groep opgestart die binnen een tweetal weken een



oplossing moet hebben uitgewerkt. Binnen deze
context wil ik de minister dan ook een aantal vra-
gen stellen. Bent u betrokken bij het overleg van
die werkgroep ? Zo ja, wat is het standpunt van de
Vlaamse regering ? Stelt de Vlaamse regering de-
zelfde oplossing voor als de federale minister van
Mobiliteit, of moet de oplossing veeleer worden
gezocht in een systeem van geluids- en bewegings-
quota met het oog op het garanderen van de nacht-
rust van de omwonenden ?

Heeft de Vlaamse regering zicht op de gevolgen
voor de tewerkstelling indien DHL vertrekt ? Wan-
neer neemt de Vlaamse regering eindelijk het ini-
tiatief om een breed overleg te starten met het oog
op het uittekenen van een globale toekomstvisie
voor de luchthaven van Zaventem en dit vanuit
alle mogelijke invalshoeken, zoals mobiliteit, kwali-
teit van het leven, ruimtelijke ordening en tewerk-
stelling ? Als de verschillende actoren – de luchtha-
venautoriteiten, de omwonenden, de werkgevers
en de werknemers – hierbij worden betrokken,
moet het mogelijk zijn om op heel korte termijn zo
een visie uit te tekenen.

Vindt de Vlaamse regering het niet noodzakelijk
om de bevoegdheid inzake de luchthaven van Za-
ventem over te hevelen naar het Vlaams Gewest
om zo tot een duurzame oplossing te komen ?

De voorzitter : De heer Van Rompuy heeft het
woord.

De heer Eric Van Rompuy : Het is inderdaad nodig
dat de Vlaamse regering enige duidelijkheid geeft
over de standpunten die worden ingenomen. Het is
voor het parlement niet altijd gemakkelijk om te
weten wat de regering precies denkt. Ik citeer mi-
nister Dua in een krantenartikel van december,
waaruit blijkt dat ze de visie van minister Durant
volgt : ‘Ook in de Vlaamse luchthavens moeten
strenge geluidsnormen worden ingevoerd. Volgens
mij hoort daar een nachtverbod bij, bijvoorbeeld
tussen 1 en 5 uur ‘s nachts. Voor de regionale lucht-
haven van Oostende zou zo een strengere norme-
ring en verbod verregaande gevolgen hebben.’
Daarna pleit ze voor een normering die even
streng is als die van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Minister Dua zegt dat ze aan een norme-
ring werkt en dat we de eventuele gevolgen voor
de economische activiteiten er maar bij moeten
nemen.

Als inwoner van Zaventem ben ik rechtstreeks be-
trokken bij de problematiek van de luchthaven.

Welke houding neemt de Vlaamse regering aan ?
Ze moet immers een standpunt innemen. Daarbij
moet rekening worden gehouden met het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, dat een aantal normen
heeft uitgevaardigd. Er is nog betwisting geweest
over de vraag of het dat wel kon. Vorige week
heeft de Raad van State daarover uitspraak gedaan
dat het Brussels Gewest dat wel kan. Het gaat om
bijzonder strenge normen die de weerspiegeling
zijn van de normen van de Wereldgezondheidsor-
ganisatie. Dat heeft gevolgen voor het luchtver-
keer. Immers, door de hoge boetes die de lucht-
vaartmaatschappijen moeten betalen wanneer ze
een bepaald aantal decibels overschrijden, stellen
we een deviatie vast in de richting van Vlaams-Bra-
bant. Men probeert de negentien gemeenten te
vermijden. Zo wordt de druk op de regio waar ik
woon nog veel groter. De nachtelijke vluchten rich-
ting Haren-Vilvoorde worden verlegd richting
Sterrebeek, Wezembeek of Tervuren.

Het is erg belangrijk dat de Vlaamse regering nu
eens eindelijk zegt wat haar standpunt is. Het zou
al te gek zijn dat de federale regering over twee
weken beslissingen neemt zonder de Vlaamse rege-
ring daarbij te betrekken. Op 18 november 1999
heeft minister Vogels, in haar antwoord op een in-
terpellatie van de heer Glorieux, gesteld dat de
normen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
zullen worden overgenomen. Ook minister Dua
zegt dat. Wat is het standpunt van de Vlaamse rege-
ring ?

Minister Dua pleit voor een absoluut verbod op
nachtvluchten. Is dat ook het standpunt van de re-
gering ? Het standpunt van onze fractie is duide-
lijk. Er moeten strengere maatregelen komen. Het
kan niet dat die lawaaierige vliegtuigen geluidslast
blijven veroorzaken. Die vloot van lawaaierige toe-
stellen moet versneld worden afgebouwd. Er moe-
ten verder normen worden ingesteld, zodat de ge-
luidsoverlast afneemt. Er moeten ook beperkingen
worden opgelegd aan het aantal vluchten. We den-
ken aan een afbouw met 20 tot 25 percent tegen
2003. Onze fractie pleit dus niet voor een absoluut
verbod op nachtvluchten ; we zijn voorstander van
drastische maatregelen om de lawaaihinder te ver-
minderen.

Het is moeilijk oppositie voeren tegen deze rege-
ring. Minister Stevaert is minister van Wind en van
de zeventien windmolens die er in Vlaanderen
staan. We hebben de indruk nogal eens tegen wind-
molens te moeten vechten. De ene dag horen we
van de ene minister iets, en de volgende dag vertelt
een andere minister iets anders. Zo gaat dat voort-
durend. Als oppositiepartij is het erg moeilijk om
aan politiek te doen.
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Dit is echter een te ernstige aangelegenheid om
zomaar op zijn beloop te laten. Te veel mensen zijn
bekommerd over de afloop van deze zaak. Welke
opvatting hebben de Vlaamse regering en haar mi-
nisters over de toekomst van de luchthaven ? Op
welke wijze zal ze haar inbreng in het debat doen ?
De volgende dagen zullen terzake belangrijk zijn.

De voorzitter : De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, geachte collega’s, we beamen
de noodzaak om te komen tot een integrale visie
op het luchtvaartbeleid in het algemeen en op Za-
ventem in het bijzonder. Maar in die integrale visie
moeten ook alle milieuaspecten aan bod komen.
Dat is tot vandaag niet het geval. Men heeft het
slechts over één aspect : de geluidsoverlast. Daarte-
genover stelt men dan een lange reeks van echte en
valse economische belangen.

Ik geef een voorbeeld. Als we de Kyoto-doelstellin-
gen inzake CO2-uitstoot willen realiseren, zou het
wel eens nodig kunnen zijn dat we het luchtvaart-
verkeer aanpakken. Dat luchtvaartverkeer neemt
almaar toe. Het IPCC heeft onlangs nog berekend
dat 15 percent van de mondiale CO2-uitstoot af-
komstig is van het luchtvaartverkeer. Als men het
heeft over het groeipotentieel van onze luchtha-
ven, moet men ook met dit aspect rekening hou-
den. Het is aangewezen dat we op zoek gaan naar
alternatieve vervoersmodi. Ongeveer 20 percent
van de vluchten die op Zaventem vertrekken, heb-
ben bestemmingen als Keulen, Frankfurt, Londen,
Parijs en Schiphol. Deze vluchten kunnen heel effi-
ciënt worden vervangen door de trein.

Ik vraag me trouwens af of de mensen die de voor-
bije weken commentaar hebben geleverd op het
besluit van minister Durant, dat besluit ook daad-
werkelijk hebben gelezen. Ik denk dat het er erg
weinig zijn. De meeste alternatieven die ik de voor-
bije weken heb horen vermelden, zijn immers in
het besluit van minister Durant opgenomen ! Me-
vrouw Durant stelt onder meer deze maatregelen
voor : alternerend gebruik van de startbanen, min-
der luidruchtige toestellen, strenge geluidsquota,
enzovoort.

Deze maatregelen gaan in de goede richting. Maar
ze zullen er niet voor zorgen dat de nachtrust
wordt gerespecteerd. Een significant gedeelte van
de bevolking die onder de vliegcorridors woont, zal
ook dan nog elke nacht een aantal keren wakker
worden. Als men daadwerkelijk het probleem wil

aanpakken, dan kan men er niet onderuit om een
deel van de nacht het vliegverkeer stil te leggen.
Men heeft het voortdurend over een absoluut, ra-
dicaal verbod op nachtvluchten. Maar het gaat
slechts om een verbod gedurende vier uren ; de an-
dere uren van de nacht probeert men met die an-
dere maatregelen toch enig soelaas te brengen.

Een laatste punt betreft de discussie over de jobs.
Gisteren heb ik daarover drie uren met de vakbon-
den gepraat. We werden het al vlug dat, als er één
fetisj in dit dossier bestaat, het deze van de absolu-
te winstmaximalisatie is. Het debat gaat niet over
de tegenstelling tussen de liberale belangen en de
groene belangen, of tussen de economie en de eco-
logie, zoals sommigen het willen voorstellen. Het
gaat om de tegenstelling tussen het platte winstbe-
jag van één bedrijf en de gezondheid van heel veel
mensen.

Vandaag gaat het over de gezondheid van de om-
wonenden ; morgen kan het echter gaan over een
sociaal conflict tussen de werknemers en de direc-
tie. Morgen zal DHL dan hetzelfde zeggen als van-
daag : als men ons iets in de weg legt, dan zullen we
naar Groot-Brittannië trekken. Er wordt met
Groot-Brittannië gedreigd, omdat dat land het so-
ciaal charter van Maastricht niet heeft onderte-
kend, en men daar de mensen nog meer kan uitbui-
ten dan hier. Als we de pretentie hebben een nieuw
beleid te ontwikkelen dat met sociale en ecologi-
sche aspecten rekening houdt, dan moet dat bedrijf
voor zijn verantwoordelijkheden worden geplaatst.
De sociale beweging mag niet toegeven aan belan-
gen als bruut winstbejag. We willen de activiteiten
van DHL zeker niet onmogelijk maken. De firma
kan, als ze dat wil, ook met de voorgestelde maat-
regelen perfect verder blijven werken op een
winstgevende manier.

De voorzitter : De heer Van Eyken heeft het
woord.

De heer Christian Van Eyken : Mevrouw de voor-
zitter, mijnheer de minister, de omwonenden van
de luchthaven van Zaventem hebben het besluit
van federaal minister Durant toegejuicht. Ze waren
tevreden dat eindelijk aan hun nachtrust werd ge-
dacht. Enkele dagen later werd het besluit echter
ingetrokken, en volgden besprekingen om tot een
akkoord te komen en om een evenwicht te vinden
tussen de economische aspecten, de ecologische as-
pecten en de werkgelegenheid in de regio.

De heer Van Rompuy heeft er reeds op geallu-
deerd dat ondertussen ook een besluit werd uitge-
vaardigd door de Brusselse regering over de beper-

-3-

Van Rompuy

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 70  –  27 januari 2000



king van de nachtvluchten en het nachtlawaai. De
gemeenten rond Zaventem zullen de grootste
slachtoffers worden van dit besluit. Om het betalen
van boetes te vermijden, zullen de luchtvaartmaat-
schappijen zich aanpassen door hun nachtvluchten
nog meer boven die gemeentes te organiseren. Ik
heb het over de gemeenten Wezembeek, Kraai-
nem, Zaventem en Sterrebeek, maar ook over ge-
meenten ten noorden van de luchthaven, zoals Vil-
voorde, Wemmel en Haren. De bevolking is onge-
rust, want door de maatregelen van de Brusselse
overheid wordt het probleem enkel verlegd. Wat
zal de regering daaraan doen ? Welke maatregelen
zal ze treffen om het nachtlawaai te beperken ?

De voorzitter : Mevrouw Van Cleuvenbergen heeft
het woord.

Mevrouw Riet Van Cleuvenbergen : Mevrouw de
voorzitter, collega’s, het probleem wordt niet enkel
verlegd naar andere gemeenten, maar ook naar an-
dere regio’s. Ik spreek als bewoner van de omge-
ving van de luchthaven van Bierset. Vlaanderen
moet dit probleem heel breed aanpakken. De
luchthaven van Bierset is economisch belangrijk
voor Zuid-Limburg. De economie moet echter re-
kening houden met een aantal voorwaarden, en de
luchthaven moet haar zaken zelf controleren. De
bestaande normen inzake vliegtuiglawaai moeten
worden gerespecteerd. Er is dus systematische con-
trole nodig. Het is te gek dat we enkel in Vlaande-
ren of in Brussel heel strenge normen opleggen.

Ik vraag daarom aan de minister om tijdens het in-
terministerieel overleg Wallonië te betrekken bij
dit probleem. Het is noodzakelijk om eenvormige
normen te hanteren in het hele land en om contro-
les uit te voeren.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mevrouw de voorzitter,
dames en heren, ik heb de indruk dat er een mis-
verstand is ontstaan. Ik ben bevoegd voor Mobili-
teit, maar een hele reeks opmerkingen vallen
onder de bevoegdheid van de minister van Leefmi-
lieu, mevrouw Dua.

Als minister van Mobiliteit ben ik bevoegd voor de
regionale luchthavens te Deurne en Oostende. We
proberen er voor de omwonenden een nachtrust
van acht uur te verzekeren. In Deurne slagen we
daar perfect in, omdat er geen nachtvluchten zijn.
In Oostende lukt dit voor bijna 100 percent, omdat
er slechts 2 à 3 vliegbewegingen per nacht zijn. Bo-

vendien heb ik een aantal randvoorwaarden kun-
nen opleggen.

De andere problemen die werden besproken, situ-
eren zich voor een groot deel op het federale ni-
veau. De regionale luchthavens vallen onder de be-
voegdheden van de Vlaamse regering. De federale
luchthaven ligt wel op het Vlaamse grondgebied,
maar valt onder de federale bevoegdheid. Als de
luchthaven zich op Waals grondgebied zou bevin-
den, zou het zeker geen federale, maar een regio-
nale luchthaven zijn. Ik weet dat dit een zware uit-
spraak is, maar ik ben ervan overtuigd dat ze juist
is.

Welke bevoegdheden heeft de Vlaamse overheid ?

Minister Van Mechelen is bevoegd in het kader van
de ruimtelijke ordening voor de eventuele uitbrei-
ding van startbaan 25L. Ik vind het trouwens merk-
waardig dat de heer Van Rompuy betreurt dat er in
Vlaanderen zo weinig windmolens zijn. Het zou
goed zijn om te onderzoeken waarom er zo weinig
zijn. Wie was vroeger bevoegd voor Energie ?
Waarom zijn er zo weinig windmolens, maar wel
veel kerncentrales ? Dat dossier is even ingewik-
keld als dat over de luchthavens.

Ik heb nog een merkwaardige vaststelling gedaan.
De luchthavens in Vlaanderen waren tot voor kort
niet Vlaremplichtig. De Vlaremwetgeving gold ech-
ter wel voor het houden van hamsters. Onlangs
hebben we ervoor gezorgd dat de luchthavens wel
onder Vlarem vallen. Daardoor heeft de Vlaamse
overheid bevoegdheden terzake. Op basis daarvan
kan de bevoegde minister, mevrouw Dua, normen
en regels voorstellen aan de regering. De voltallige
regering zal zich dan over deze problematiek moe-
ten uitspreken. Ik neem aan dat er een dossier in
de maak is. De minister-president staat in voor het
overleg met de federale overheid.

Het klopt dat de problemen als een geheel moeten
worden aangepakt. Mevrouw Van Cleuvenbergen
heeft overschot van gelijk. Activiteiten in Wallonië
kunnen inderdaad gevolgen hebben voor Limburg
en andere delen van Vlaanderen. We mogen het
probleem met DHL echter niet koppelen aan de
delokalisatie naar Wallonië. Wel moeten we reke-
ning houden met de autonome ontwikkelingen in
Wallonië en Nederland. Ook de werkzaamheden
aan de luchthaven van Maastricht kunnen immers
gevolgen hebben voor Vlaanderen. We moeten
samen onderzoeken op welke manier we een aan-
vaardbare vorm van levenskwaliteit en een aan-
vaardbare vorm van economie kunnen ontwikke-
len en behouden.
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Tot voor kort ging men ervan uit dat de initiatieven
van de Brusselse overheid waren gestoeld op een
zeer wankele basis. Ik heb de informatie nog niet
ten gronde kunnen checken, maar blijkbaar werd
het besluit van de Brusselse overheid reeds goed-
gekeurd, waardoor het als verworven en afdwing-
baar kan worden beschouwd.

De heer Eric Van Rompuy : Het Brussels Hoofd-
stedelijk Gewest heeft dat besluit uitgevaardigd.
Op 11 augustus 1999 is dat in het Staatsblad ver-
schenen. Het is van toepassing vanaf 1 januari van
dit jaar. Het gaat hier om zeer strenge normen. De
luchtvaartmaatschappijen zeggen zeer duidelijk dat
een groot deel van de vliegtuigen daar niet aan kan
voldoen. Als ’s nachts een beperking geldt tot 45 à
55 decibel, dan kan men daar eigenlijk met een
normaal vliegtuig niet meer over vliegen.

Dit heeft ook gevolgen voor Vlaanderen. Zonder
een discussie te willen starten over de bevoegdhe-
den, wil ik toch de volgende opmerking maken.
Net als een aantal andere mensen heb ik al een ac-
tuele vraag willen stellen aan minister Dua. Die
vragen werden echter niet door de voorzitter aan-
vaard. We dienden die vragen aan u te stellen.
Daarom is het misschien wel moeilijk voor u om
daar nu op te antwoorden. Ik herhaal dat als we
dezelfde normen als het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest aanvaarden, dit enorme gevolgen heeft
voor de andere luchthavens, voor Oostende bij-
voorbeeld.

Op dit ogenblik worden die normen toegepast. Er
worden metingen verricht en desgevallend worden
er boetes opgelegd. Al die vliegroutes worden op
dit ogenblik aangepast richting regio Vlaanderen.
Er is nu die discussie met federaal minister Durant,
waarbij het onder andere ook over de nachtvluch-
ten gaat. Heeft de Vlaamse regering in die hele dis-
cussie een duidelijk standpunt ? Voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest bestaan er normen. Ze zijn
gepubliceerd in het Staatsblad. De ministers Vogels
en Dua kondigen dergelijke normen aan voor
Vlaanderen. De heer Glorieux spreekt er niet meer
over.

Ik wil echter een duidelijke vraag stellen. Zal er in
het debat in de komende dagen op basis van de
normen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
een inbreng zijn van de Vlaamse regering ? Dat is
cruciaal voor de regio. Over de nachtvluchten dis-
cussieert men in het ijle. Hier beschikt men echter
over een instrument. Wat zal men daarmee doen ?

Minister Steve Stevaert : Tot voor kort ging men er
inderdaad van uit dat de afdwingbaarheid van die
normen heel onduidelijk was. U zegt dat er nu ze-
kerheid is over die afdwingbaarheid en dat de
Raad van State stelling heeft genomen. Dit is veel
essentiëler dan de discussie over de nachtrust. Hier
gaat het immers om iets dat gevolgen heeft voor
geheel Vlaanderen. Dit bedreigt ook de regionale
luchthavens, die onder mijn bevoegdheid vallen.
Het spreekt dan ook voor zich dat de Vlaamse re-
gering zich in dit debat moet mengen. De opgeleg-
de normen zijn zeer streng. We moeten dit dus in
een globaal kader bekijken. We zullen dit in de
Vlaamse regering bespreken.

Ik wil nog eens herhalen dat ik bevoegd ben voor
die twee luchthavens. Daarvoor kan ik dus ook een
antwoord formuleren. De andere zaken kan ik al-
leen maar overbrengen aan mijn collega’s in de re-
gering die daarvoor dan weer bevoegd zijn : minis-
ter-president Dewael en minister Dua. Deze laatste
is verantwoordelijk voor de milieuvergunningen.
Via het instrument van de milieuvergunningen zul-
len we nu in Vlaanderen voor de eerste keer vat
krijgen op deze problematiek. Dit geldt ook voor
de luchthaven van Zaventem. Dat is weliswaar een
federale luchthaven, maar ze valt natuurlijk ook
onder de Vlarem-reglementering.

De voorzitter : Mijnheer de minister, als voorzitter
van deze commissie wil ik een opmerking maken.
Dinsdag 25 januari was minister Dua ongelukkig
omdat zij ook in deze commissie aanwezig diende
te zijn bij de behandeling van een aantal interpella-
ties en vragen waar ook u aanwezig was. Voor de
interpellatie van vandaag werd in het Bureau afge-
sproken dat u antwoordt namens de Vlaamse rege-
ring, maar u herhaalt voortdurend dat het hier gaat
om zaken die niet tot uw bevoegdheid behoren. Er
worden hier echter duidelijke vragen gesteld aan
de Vlaamse regering.

Dinsdag in de commissie was er een afspraak dat
er twee ministers in de commissie aanwezig zouden
zijn. Ik stond daar dus toen ook op. Ik en een aan-
tal commissieleden kregen toen echter het verwijt
dat men niet kan eisen dat twee ministers in een
commissie aanwezig zijn. Bij het aanstaande voor-
zittersoverleg op 3 februari zal ik daar zeker ook
een opmerking over maken. Er is een beslissing ge-
nomen dat deze interpellatie naar deze commissie
werd verwezen. Ik kom daar niet in tussenbeide. Er
is ook beslist dat u antwoordt namens de regering
over de volledige problematiek. Ik wil geen pole-
miek starten, maar vraag met aandrang dat dit in
de toekomst dan ook zou gebeuren.
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Minister Steve Stevaert : Niet ik, maar het Uitge-
breid Bureau beslist daarover. De interpellatie die
ik heb ontvangen, is de interpellatie van de heer
Van Hauthem gericht tot minister Stevaert, minis-
ter van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie,
over het voornemen van de federale regering in
verband met de nachtvluchten op Zaventem. Het is
daarop dat ik antwoord. Het blijkt dat er heel wat
aspecten zijn die ressorteren onder de bevoegdheid
van minister Dua. Ik wil hier nu ook wel in haar
plaats antwoorden, maar ik denk dat dit niet cor-
rect zou zijn. Het is niet mijn taak om minister Dua
te verdedigen. Het is evenmin mijn taak om het
Bureau te bekritiseren. Ik ben hier alleen maar
aanwezig als ik hier aanwezig moet zijn. Men dient
dan maar duidelijke afspraken te maken. Als men
mij zegt dat ik namens de Vlaamse regering of na-
mens andere ministers moet antwoorden, dan is
dat geen enkel probleem, maar dan moet ik daar
uiteraard wel duidelijk van op de hoogte worden
gebracht.

De voorzitter : De heer Van Hauthem heeft het
woord.

De heer Joris Van Hauthem : Mijnheer de minister,
uw antwoord ontgoochelt me. Ik weet ook wel dat
het dossier Zaventem niet beperkt is tot één minis-
ter. Mijn interpellatie had eventueel ook in de
commissie voor Leefmilieu kunnen worden gehou-
den, maar dan hadden we daar misschien alleen op
het gedeelte over leefmilieu een antwoord gekre-
gen. Ze kon ook gehouden worden in de commissie
voor Werkgelegenheid. In dat geval had minister
Landuyt alleen over dat aspect van het dossier een
antwoord gegeven.

U hebt hier eigenlijk niets gezegd. U hebt enkel ge-
zegd dat uw bevoegdheid niet verder reikt dan
Deurne en Oostende. Dat wisten we natuurlijk al.
Uit uw antwoord leid ik af dat de Vlaamse regering
niet betrokken is bij de federale werkgroep, die
over twee weken met conclusies zal komen. Die
conclusies zullen waarschijnlijk verstrekkende ge-
volgen hebben op het vlak van ruimtelijke orde-
ning, tewerkstelling en milieu. Het gaat dus over
domeinen waarvoor de Vlaamse regering bevoegd
is. Toch is die Vlaamse regering blijkbaar niet bij
die besprekingen betrokken.

Uit uw antwoord kan ik ook nog een tweede con-
clusie trekken. De Vlaamse regering weet nog niet
welk standpunt in te nemen in dit dossier. De
Vlaamse regering is er blijkbaar niet van op de
hoogte dat de Brusselse normen nu effectief af-
dwingbaar zijn. Ik vraag me dan echt wel af wat we
hier zitten te doen. U hebt gewoon geantwoord dat
u hiervoor niet bevoegd bent en dat u voor het

overige ook niet weet wat er in verband met Za-
ventem gebeurt.

De voorzitter : De heer Van Rompuy heeft het
woord.

De heer Eric Van Rompuy : Ik ben ook enigszins
ontgoocheld. Hebben woorden nog wel betekenis ?
Minister Dua zegt dat ze voorstander is van een
nachtverbod tussen 1 en 5uur. Ze zegt ook dat ze
de normen van het Brussels Hoofdstedelijk Ge-
west wil overnemen en dat ze die wil toepassen in
Vlaanderen. Ik wou hierover een actuele vraag
stellen aan minister Dua, maar die werd afgewezen
omdat werd beslist dat u diende te antwoorden.
Mijnheer de minister, ik begrijp uiteraard wel dat u
zich in een moeilijke positie bevindt. Zoals de com-
missievoorzitter al zei, stel ik echter een vraag aan
de Vlaamse regering. Heeft minister Dua al dan
niet gesproken namens de Vlaamse regering ? De
SP- en de VLD-fractie zijn immers tegen een
nachtverbod tussen 1 en 5 uur.

Wat me echter nog het meest verontrust, is het vol-
gende. Daar komt dan ook de werkgelegenheid bij
kijken. Zal de Vlaamse regering tijdens de komen-
de veertien dagen die normen van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest al dan niet overnemen ?
Vindt er overleg plaats met het Brussels Hoofdste-
delijk Gewest om die eventueel op een andere
leest te schoeien ? Burgemeester Vermeiren van
Zaventem heeft publiek verklaard dat er met de
normen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
eigenlijk geen enkel vliegtuig meer kan opstijgen.
Dat heeft natuurlijk enorme gevolgen voor de
luchthaven van Zaventem en voor de andere lucht-
havens. Zullen die normen er nu al dan niet
komen ? Dit zal worden beslist op federaal niveau.
Als wij achteraf dan nog met die besluiten moeten
komen, wat is dan nog de betekenis daarvan ?

Agalev pleit nog steeds voor een nachtverbod tus-
sen 1 en 5 uur, en wil het besluit van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest overnemen voor Vlaande-
ren. Er is echter een verschil tussen woorden en
feiten. Het parlement kan alleen oordelen op basis
van beslissingen en niet op basis van verklaringen.
Dit maakt het voor ons een stuk moeilijker. Ook
de regio vraagt zich af wanneer er een besluit komt
van de Vlaamse regering.

De voorzitter : Ik wil de minister er even op wijzen
dat de regel dat een minister antwoordt namens de
regering betekent dat hier vooraf overleg over
moet worden gepleegd. Het Bureau heeft inder-
daad een discussie gevoerd over aan wie de vragen
moesten worden gesteld. Men heeft mij als voorzit-
ter meegedeeld dat de volledige problematiek hier
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wordt behandeld. Dinsdag 25 januari laatstleden
werd ik geconfronteerd met een vergelijkbaar con-
flict, maar dan in de andere zin, met name dat
beide ministers moesten aanwezig zijn.

Minister Steve Stevaert : Ik deel de bekommernis
van de voorzitter. Indien we echter namens de re-
gering een standpunt moeten innemen, dan moeten
redelijke termijnen worden gehanteerd. Deze in-
terpellatie is me slechts 3 dagen geleden ter be-
schikking gesteld.

De voorzitter : Ik moet eerst oordelen of een inter-
pellatie ontvankelijk is, en dat is 14 dagen geleden
gebeurd. ‘s Maandags neemt het Bureau dan een
beslissing, waarop de interpellatie onmiddellijk
wordt overgemaakt. Deze interpellatie is precies 10
dagen geleden bezorgd aan uw kabinet. Met het
oog op de goede werkzaamheden van het parle-
ment moeten we de regering dringend verzoeken
vooraf overleg te plegen over de vragen, en reke-
ning te houden met de gevolgen van de antwoor-
den die worden gegeven.

Met redenen omklede motie

De voorzitter : Door de heer Van Hauthem werd
tot besluit van deze interpellatie een met redenen
omklede motie aangekondigd.

Ze moet zijn ingediend uiterlijk om 17 uur op de
tweede werkdag volgend op de sluiting van de ver-
gadering.

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

Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Didier Ramoudt tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, over de privatise-
ring van de exploitatie van de Vlaamse luchthavens
en de uitbating van de luchthaven van Oostende

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Ramoudt tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over de privatisering van de exploitatie

van de Vlaamse luchthavens en de uitbating van de
luchthaven van Oostende.

De heer Ramoudt heeft het woord.

De heer Didier Ramoudt : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, collega’s, het probleem van
het nachtlawaai rond de luchthavens is een zeer
ruim en zelfs mondiaal probleem. Mijn interpella-
tie is van een heel andere orde dan de voorgaande
en behoort wel degelijk tot uw bevoegdheid. Ik zal
het in het bijzonder hebben over de exploitatie van
de luchthaven van Oostende.

Op 9 november 1999 heb ik in een vraag om uitleg
gepolst naar de Europese aanbestedingen in ver-
band met de exploitaties van de luchthavens van
Oostende en Deurne en naar de gevolgen voor de
werkgelegenheid, meer bepaald voor de werkne-
mers in overheidsdienst. Dit gebeurde naar aanlei-
ding van de onrust die was ontstaan na het rond-
schrijven op 29 september 1999 van de secretaris-
generaal van de afdeling Personenvervoer en
Luchthavens van de Vlaamse Gemeenschap. Daar-
in stond dat niemand zonder werk zou vallen maar
dat na de bekendmaking van de nieuwe exploitant
de werklocatie zou kunnen veranderen.

U hebt toen geantwoord : ‘De offertes van de con-
cessie van de luchthavens van Antwerpen en Oos-
tende worden thans door de Participatiemaat-
schappij Vlaanderen (PMV) onderzocht. Het on-
derzoeksverslag wordt begin november verwacht.
Dit zal vervolgens door de administratie en binnen
de Vlaamse regering worden geëvalueerd. De ui-
terste datum van afhandeling van deze dossiers is
eind maart 2000 maar het is de bedoeling om op
het einde van dit jaar de knopen door te hakken in
dit dossier. Eind maart vervalt immers de geldig-
heid van de ingediende offertes.’

Met dit antwoord hebt u ons in de waan gelaten
dat de Europese aanbesteding een normaal beloop
zou kennen. Blijkbaar bleef echter maar één kandi-
daat over die beantwoordde aan de gestelde crite-
ria. Er zijn dus wel degelijk knopen doorgehakt.
De vraag is alleen welke knopen, waarom en door
wie.

Zoals de zaken er nu voorstaan, durf ik te beweren
dat de Europese aanbesteding een afleidings-
manoeuvre was dat beide partijen geld heeft ge-
kost. Ondertussen kon men in alle rust een andere
constructie opzetten. De huidige regering liet de
Europese aanbesteding een stille dood sterven. Ze
had daar waarschijnlijk haar redenen voor. De
Vlaamse regering zou zelf de constructie opzetten,
op aandringen van de federale minister die het
voorstel aan de Oostendse bevolking bekendmaak-
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te via een nieuwsbrief in december 1999. Daarin
staat dat men moest afstappen van een aanbeste-
ding waarvan de voorwaarden geen termijn van ex-
ploitatie stelden en waarin nog andere essentiële
zaken ontbraken. Dit betekent dat de aanbesteding
waarschijnlijk nogal slordig was opgesteld.

Dit partijpamflet vermeldt verder dat het beter zou
zijn een beheersovereenkomst af te sluiten voor
een periode van 5 jaren. Er wordt echter niets ge-
zegd over diegene met wie de overeenkomst moet
worden afgesloten. Verder zou de beheersovereen-
komst een beperking moeten opleggen van maxi-
mum 130.000 ton, en dit tot in 2005. De luchthaven
van Oostende sloot haar cijfers af op 31 december
1999. Toen reeds bereikte men een vracht van
107.000 ton, een groei van 23 percent in vergelij-
king met 1998. Een beperking tot 130.000 ton zou
betekenen dat voor een periode van 5 jaren de
groei maximum 23.000 ton mag bedragen. Dit bete-
kent een gemiddelde groei van 4.600 ton of 4,3 per-
cent per jaar. Dit is geen aanlokkelijk perspectief.

Tot slot zouden een beperking tot gemiddeld twee
vluchten per nacht met voorafmelding op teletekst
en een optimaal gebruik van de landingsbaan in
deze beheersovereenkomst moeten worden opge-
nomen, aldus de nieuwsbrief.

Deze voorstellen van uw partij staan mijns inziens
haaks op uw eigen verklaringen. U zegt immers dat
1999 een recordjaar was voor de luchthaven van
Oostende en dat u verder investeert in de luchtha-
ven met onder andere de plaatsing van een nieuw
instrument landing system waardoor de vliegtuigen
meer van over zee kunnen landen. Daardoor kan
het probleem van de geluidsoverlast worden be-
perkt. Ook aan de verdere ontplooiing van de
luchthavengebonden bedrijvenzone wordt ge-
werkt. Dit betekent dat u een verdere expansie van
de luchthaven verwacht. Dit lijkt me dan weer
moeilijk te rijmen met de optie van het beperken
van de tonnages van vrachtvluchten.

In een brief van de burgemeester van Oostende
aan de minister-president, waarvan we de inhoud
konden lezen in de krant van 22 januari, staat dat
de stad Oostende erkent dat nachtvluchten de ge-
zondheid van de omwonenden schaden en dat ze
bereid is tijdens de komende jaren tientallen mil-
joenen franken uit te trekken om de hinder van de
omwonenden te beperken. Verder zou de stad Oos-
tende aan de Vlaamse regering vragen om als com-
pensatie voor deze inspanning dagelijks te worden
betrokken bij het bestuur van de luchthaven. Ener-
zijds begrijp ik dat een lokale overheid betrokken

wil worden bij de nieuwe exploitatiestructuur die
de regering aan de Oostendse luchthaven wil
geven. Anderzijds wil ik erop wijzen dat de over-
heid er zelden iets van bakt wanneer ze wordt be-
trokken bij een commerciële exploitatie. Het dage-
lijks bestuur van een economische exploitatie be-
hoort mijns inziens niet tot de taken van de over-
heid.

Momenteel hangt er een mistgordijn boven de
luchthaven van Oostende. Men spreekt over een
beheersovereenkomst voor maximum 5 jaren.
Welke privé-onderneming zal vanuit dit perspectief
gemotiveerd zijn om in de luchthaven te
investeren ? Wie zal in een structuur stappen waar-
van de politiek het dagelijks bestuur waarneemt ?
Het zou een goede zaak zijn indien een publieke
privaatrechtelijke constructie tot stand zou komen.
Dit zou betekenen dat zowel de overheid als de
privé-sector zich zouden engageren via een PPS.
Een constructie waarin de publieke sector het da-
gelijks bestuur waarneemt, is mijns inziens ge-
doemd om te mislukken. Er zijn voorbeelden ge-
noeg.

Wat is de visie van de minister met betrekking tot
de exploitatie van de Vlaamse luchthavens als eco-
nomische draaischijven op lange termijn ? Welke
bedoeling heeft de minister op lange termijn met
de luchthaven van Oostende ? Wat is de reden van
het afblazen van de procedure voor het in conces-
sie geven van de exploitatie van de luchthavens
van Deurne en Oostende ? Hoeveel heeft de aan-
besteding voor de Oostendse luchthaven gekost ?
Heeft BIAC, blijkbaar de enige overblijvende gel-
dige aanbesteder, een reactie of klacht geformu-
leerd aan het adres van uw kabinet ? Zo ja, welke ?
Welke uitbatingsvorm stelt de minister in de plaats
voor de luchthaven van Oostende ? Zijn aan deze
uitbatingsvorm beperkende voorwaarden verbon-
den op het vlak van uitbatingstermijn, vracht, aan-
tal vluchten, respectievelijk nachtvluchten ? Wie
zijn de eventuele participanten van deze
uitbating ?

De voorzitter : Mevrouw Declercq heeft het
woord.

Mevrouw Veerle Declercq : Ik sluit me aan bij de
interpellatie van de heer Ramoudt. Ik wil de minis-
ter in de eerste plaats vragen om duidelijkheid. We
lezen nieuwsbrieven, we horen uitspraken van mi-
nister Vande Lanotte, we vernemen dat de minis-
terraad dit punt opnieuw heeft uitgesteld maar we
krijgen geen concrete en duidelijke informatie. Ik
vraag me af wat de rol is van het Vlaams Parle-
ment. Aangezien er geen duidelijkheid is, krijgt het
parlement niet de kans om concreet mee te wer-
ken. Daarnaast wil ik in verband met deze proble-
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matiek wijzen op de nachtrust en de gezondheids-
problemen die deze situatie met zich meebrengt.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mevrouw de voorzitter,
collega’s, tot nader orde is minister Vande Lanotte
minister van de federale overheid terwijl de lucht-
haven van Oostende een integrale Vlaamse be-
voegdheid is.

De huidige toestand in Oostende is beter dan deze
die we zouden krijgen wanneer de nachtrust wordt
geconcentreerd tussen 1 en 5 uur. Het aantal vluch-
ten waarover het gaat, is immers uiterst miniem.
Het gaat slechts over een tweetal bewegingen. De
huidige aanpak lijkt me zowel op economisch als
op ecologisch vlak de best mogelijke. Het gaat hier
immers om uitzonderlijke vluchten waardoor de si-
tuatie niet kan worden vergeleken met de proble-
matiek van Zaventem.

Wat uw eerste vraag betreft, wil ik erop wijzen dat
de Vlaamse regionale luchthavens zich verder
moeten kunnen ontwikkelen binnen een kader
waarin milieu en tewerkstelling samengaan. De
mate waarin de bevolking de aanwezigheid van een
luchthaven kan aanvaarden, hangt nauw samen
met de geluidsoverlast en de andere hinder die
door deze laatste worden veroorzaakt. Oorspron-
kelijk was het de bedoeling om beide luchthavens
op een zelfbedruipende manier te exploiteren, met
ander woorden zonder overheidssteun van het
Vlaams Gewest. Vandaar dat hiervoor een domein-
concessie werd uitgeschreven.

Wat het afblazen betreft van de procedure inzake
het afleveren van een concessie, moet men de be-
slissing afwachten van de Vlaamse regering over de
evaluatie van de ingediende offertes. De aanbeste-
ding en de begeleiding voor beide luchthavens ge-
beurden door PMV in opdracht van de Vlaamse
regering en op basis van prestaties. Aangezien de
opdracht nog niet is afgerond en er nog geen afre-
kening heeft plaatsgevonden, kan ik hier voorlopig
geen antwoord op geven.

Voor zover ik weet, heeft BIAC nog niet gere-
ageerd. Dit kan in principe ook niet omdat er nog
geen formele beslissing is genomen over de toewij-
zing.

De uitbatingsvorm is een van de onderwerpen
waarover de regering zich zal beraden in het kader
van de beslissing over de regionale luchthavens. De
discussie over mogelijke participanten kan pas in
een later stadium worden gevoerd.

De voorzitter : De heer Ramoudt heeft het woord.

De heer Didier Ramoudt : Ik blijf op mijn honger
zitten. De mist is niet opgetrokken, integendeel. Ik
heb de indruk dat u geen vals signaal wilt geven.
Toch vind ik een tegenspraak terug in uw ant-
woord. U zegt dat de procedure nog niets is gefina-
liseerd. Anderzijds zegt u nog niet te weten welke
participanten in de structuur zullen kunnen stap-
pen. Blijft u bij het principe van de concessie-aan-
stedingen of zoekt u een andere manier om de
luchthaven te exploiteren ? Wordt de aanbesteding
gerespecteerd waardoor men weet wie heeft deel-
genomen ? We weten dat vandaag belangrijke in-
vesteerders contracten afsluiten die toch over een
minimum aan informatie moeten beschikken. Ik
heb de indruk dat u meer weet maar het voorlopig
niet kwijt wilt.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Dit dossier wordt gefinali-
seerd door de regering.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Didier Ramoudt tot
de heer Steve Stevaert, minister vice-president van
de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobili-
teit, Openbare Werken en Energie, over gratis
openbaar vervoer

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Ramoudt tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over gratis openbaar vervoer.

De heer Ramoudt heeft het woord.

De heer Didier Ramoudt : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, geachte collega’s, zonder de
nobele regeringsdoelstellingen ter bevordering van
de basismobiliteit in twijfel te trekken, wil ik hier
toch enkele bedenkingen uiten over het gratis
openbaar vervoer. Hoewel gratis openbaar vervoer
bijzondere aandacht krijgt in het regeerakkoord,
denk ik dat enkele kritische bedenkingen hier op
zijn plaats zijn. In de loop van 1999 is in vele ge-
meenten gratis openbaar vervoer ingevoerd. De
65-plussers kregen thuis een abonnement bezorgd.
Gisteren, tijdens het vragenuurtje, hebt u daarover
gezegd dat u, als voogdijminister, zich niet moet
moeien met de wijze waarop De Lijn uw beslissing
uitvoert, en dat u nog geen klachten hebt ontvan-
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gen. Dat laatste heeft misschien te maken met het
feit dat u uw oor te luisteren legt bij mensen waar-
van men kan verwachten dat ze geen kritiek zullen
uiten. Welke rechtgeaarde burger zal negatief re-
ageren als men hem een cadeau aanbiedt ? Dat zou
erg onbeleefd zijn. Het is waarschijnlijker dat men
dat cadeau gewoon in ontvangst neemt, maar er
niets mee doet.

Ik denk dat de voogdijminister het nodige toezicht
moet uitoefenen over de wijze waarop De Lijn de
maatregelen uitvoert. Die maatschappij moet daar-
over eerlijke informatie verschaffen. We hopen dat
in dit geval het principe dat het doel de middelen
heiligt, niet wordt gehanteerd. Omdat uw naam
wordt vermeld, beweren boze tongen dat u een
verkapte pre-electorale campagne voert. Maar die
bewering moet worden voorgelegd aan de redac-
teur van de tekst.

Als iemand iets krijgt van iemand anders, dan
spreekt men van een cadeau. Maar het openbaar
vervoer is dat niet. Alle belastingplichtigen betalen
voor het openbaar vervoer. Dat geldt ook voor de
oudere, die er zogezegd gratis gebruik van maken.
De tariefmaatregelen zorgden ervoor dat het totale
aantal reizigers steeg met meer dan 3 percent, tot
ongeveer 223,4 miljoen ritten. De bevolking ver-
grijst ; de actieve bevolking neemt af ; de baby-
boomers naderen de pensioengerechtigde leeftijd.
Kan het openbaar vervoer de stijging van het aan-
tal reizigers op lange termijn wel aan ? Ik vrees dat
in de toekomst de files zich niet enkel op de auto-
snelwegen maar ook aan de bus- en tramhaltes zul-
len voordoen. Misschien moeten we, zoals de En-
gelsen dat al doen, binnenkort aan de bushalte in
de ‘queue’ staan. Zullen er in de toekomst voldoen-
de middelen zijn om de infrastructuur op peil te
houden of uit te breiden om de verwachte reizi-
gerstoename te kunnen verwerken ? Trams en bus-
sen kosten handenvol geld. Op de begroting is een
fors bedrag ingeschreven : ongeveer 1,5 miljard
frank. Hoe moet dat verder ?

Lokale overheden willen daar nog iets bovenop
doen. Sommigen willen gratis vervoer voor de 60-
plussers. In die groep zijn nog veel werkenden. Zal
zo een gedeelte van de actieve bevolking de mobi-
liteitsrekening van een ander gedeelte moeten be-
talen ? Het kan toch niet de bedoeling zijn dit ca-
deau aan een bevolkingsgroep te geven die dat ge-
rust allemaal zelf kan betalen ? Dat geldt overigens
ook voor een grote groep van gepensioneerden die
helemaal niet behoeftig zijn, en tijdens hun loop-
baan de kans hebben gekregen financiële reserves
op te bouwen. Ik ben er niet echt van overtuigd dat

de voorliggende tariferingsmaatregelen iets wezen-
lijks aan het mobiliteitsprobleem wijzigen. Het is
positief dat u een bepaalde bevolkingsgroep uit het
isolement hebt gehaald. U hebt deze groep meer
mobiliteitsmogelijkheden gegeven. En u hebt ook
De Lijn de kans gegeven te pronken met spectacu-
lair stijgende passagierscijfers. Maar tot vandaag is
nog niet echt een mentaliteitsverandering teweeg-
gebracht. Men gebruikt nog altijd even veel de
auto. Het probleem van de dichtslibbende wegen
bestaat nog altijd. Een groot gedeelte van de groep
die van uw maatregelen geniet, gebruikte vroeger
ook al het openbaar vervoer, of verplaatste zich ge-
woon minder.

Ik wil hier niet het regeerakkoord in vraag stellen ;
het gaat om bedenkingen. Zou het niet zinvoller
zijn om uw maatregelen te richten op doelgroepen
die daardoor hun wagen thuis zouden laten ? Ik
denk dan onder meer aan studerende en school-
gaande kinderen van modale gezinnen. Dat kun-
nen gezinnen van tweeverdieners zijn, die een fi-
nancieel steuntje best kunnen gebruiken, want dik-
wijls moeten ze hun huis afbetalen. Ze gebruiken
hun wagen om de kinderen naar school te brengen.
Verder denk ik aan studenten die niet op kamers
wonen, maar de wagen gebruiken om aan de hoge-
school of de universiteit les te volgen. De jeugd in
zijn geheel is veel mobieler geworden, en ver-
plaatst zich voor zijn vrijetijdsbeleving vaker en
dikwijls over langere afstanden dan vroeger. Deze
mensen gratis openbaar vervoer ter beschikking
stellen, zou invloed kunnen hebben op het mobili-
teitsprobleem. De jongere van vandaag is de ge-
bruiker van het openbaar vervoer van morgen.
Mensen die zich niet of moeilijk kunnen verplaat-
sen, kunnen daarentegen niet van uw cadeau ge-
nieten. De doelgroepen zouden dus beter moeten
worden afgebakend.

Ik ben geen principiële tegenstander van gratis
openbaar vervoer, maar betwijfel of uw maatrege-
len het mobiliteitsprobleem oplossen. Daarom ver-
neem ik graag van de minister of de mensen die
wegens fysieke redenen onmogelijk gebruik kun-
nen maken van het openbaar vervoer, toch in de
doelgroepen zullen worden geïntegreerd. Gisteren
hebt u het gehad over de publicatie van De Lijn.
Hier wil ik u vragen of bij het uittekenen van de
plannen over het gratis openbaar vervoer rekening
is gehouden met de te verwachten demografische
evolutie van de Vlaamse bevolking. Wat zijn de
prognoses van het aantal reizigers van de Vlaamse
Vervoersmaatschappij ? Wordt rekening gehouden
met de vergrijzing ? Kan de minister een raming
geven van het budget dat nodig is om de infrastruc-
tuur uit te bouwen tot op een niveau dat overeen-
komt met de verwachte stijging van het aantal rei-
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zigers ? Hoe worden de cijfers samengesteld ? Hoe
worden bijvoorbeeld de abonnees in de cijfers ver-
werkt ?

De voorzitter : Mevrouw Van Cleuvenbergen heeft
het woord.

Mevrouw Riet Van Cleuvenbergen : De heer Ra-
moudt geeft me de pap in de mond. Zijn argumen-
tatie sluit aan bij onze visie, zoals die is verwoord in
een voorstel van resolutie over goedkoper busver-
voer dat deze commissie verwierp. Het grote ver-
schil met de behandeling van zijn ideeën bestaat
erin dat de voorstellen van de oppositie automa-
tisch worden weggewuifd. Ik heb hier niet de hele
uiteenzetting van de heer Ramoudt gehoord. Ik
loop van de ene commissie naar de andere, en ik
doe daar vaak ideeën op die inspirerend werken
voor datgene waar ik zelf mee bezig ben. Maar wat
de heer Ramoudt hier over het leerlingenvervoer
heeft gezegd, heb ik wel gehoord, en ik sluit me
volledig bij zijn opvattingen aan. Als we ons voor-
stel van resolutie aan de plenaire vergadering zou-
den voorleggen, hoop ik dat we op zijn steun
mogen rekenen.

De voorzitter : De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe : Ik zou hier enkele be-
kommernissen naar voren willen brengen, in de
hoop dat de minister er aandacht voor heeft, en er
eventueel ook conclusies aan vastknoopt. Volgens
mij moeten we eens een evaluatie opstellen van de
mobiliteitseffecten van het beleid inzake het gratis
openbaar vervoer. Ik heb dat ook tijdens de begro-
tingsbesprekingen gezegd. Gratis openbaar vervoer
voor de 65-plussers wordt vandaag, in de aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen, in de dorpen
en gemeenten voorgesteld als een groot geschenk.
U doet dat vanuit publicitair oogpunt op een schit-
terende wijze. Ook de heer Holemans heeft dat gi-
steren nog eens aangekaart in de plenaire vergade-
ring. Maar hoe zit het met de mobiliteitseffecten
daarvan ? Ik heb eerder de indruk dat deze maat-
regel nieuwe mobiliteit teweegbrengt. Kunnen we
dat eens algemeen bekijken ? Het is toch een van
de grote doelstellingen van de regering om de mo-
biliteit te verbeteren ? Dat moet worden bespro-
ken met de minister van Mobiliteit, en niet met wat
men de minister van Sociale Zaken kan noemen.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Ik neem aan dat ik niet
moet antwoorden op de opmerking van mevrouw
Van Cleuvenbergen aan het adres van de heer

Ramoudt. De heer Decaluwe legt het verband tus-
sen gratis openbaar vervoer en het mobiliteitspro-
bleem. Ik wil niet, zoals u dat doet, mobiliteit ver-
engen tot het fileprobleem. Mobiliteit is veel com-
plexer dan dat. Verkeersongevallen zijn er een zeer
belangrijk aspect van. Twee andere, erg belangrijke
aspecten zijn de verkeersarmoede en het filepro-
bleem. Die aspecten mogen niet op zichzelf wor-
den bekeken.

De heer Carl Decaluwe : Wij willen dat evenmin.

Minister Steve Stevaert : Vandaag beschikken we
alleen maar over het onderzoek van de toestand in
Hasselt. Professor Blauwens is een onverdachte
bron. Hij stelt dat een op vijf personen overstapt
van de wagen naar het openbaar vervoer. Ik bekijk
de zaken nog negatiever. Ik ga ervan uit dat slechts
een op zes personen overstapt. De overgrote meer-
derheid zijn nieuwe gebruikers. Als men in geheel
Vlaanderen dat cijfer van 16 percent zou realise-
ren, dan zou dat spectaculaire effecten opleveren.
Ik weet dat de tijd van de slogans voorbij is. Maar
toch zou het dan tijd zijn voor een nieuwe slogan,
die zeker voor de 65-plussers geldt : ‘Mijn tweede
wagen is een bus’. En dat heeft zeker positieve ef-
fecten op de mobiliteit.

De voorzitter : U hebt het over een overstap van
een op zes personen. Gaat het dan over een op zes
van alle wagengebruikers, of over een op zes van
de nieuwe gebruikers van het openbaar vervoer ?
Dat is een groot verschil.

Minister Steve Stevaert : Ik heb het over de nieuwe
gebruikers van het openbaar vervoer.

De voorzitter : In totaal gaat het dus misschien om
een op honderd van het totale aantal van wagenge-
bruikers.

Minister Steve Stevaert : Afgemeten aan de effec-
ten gaat het om een relatief groot aantal. Filebe-
strijding is in wezen piekpuntbestrijding. Als men
het over de NMBS heeft, komt dezelfde verkeerde
voorstelling van zaken steeds opnieuw aan bod.
Het totaal aantal ritten gebeurt voor een gedeelte
via het openbaar vervoer ; een ander gedeelte ge-
beurt via het private personenvervoer. Het aandeel
van het openbare vervoer in het totaal kan niet
groot lijken, maar in termen van piekpuntbestrij-
ding is dat belangrijk. Als de gebruikers van het
openbaar vervoer de wagen zouden gebruiken,
ontstaat er een gigantische chaos. Ik vind dus dat
een op zes merkwaardig veel is. Bovendien moet
men goed beseffen dat dit nog maar een begin is ;
in de toekomst zal dat effect nog toenemen.
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In de begroting voor 2000 is voor het programma
63.2 Gemeenschappelijk Vervoer een bedrag van
22,9 miljoen frank voor de inrichting van aangepast
vervoer met een beperkte mobiliteit uitgetrokken.
In de loop van 2000 worden een aantal proefpro-
jecten uitgewerkt met geïnteresseerde gemeente-
besturen en het Vlaams Fonds voor Sociale Inte-
gratie van Personen met een Handicap. De Lijn
probeert almaar meer haar aanbod af te stemmen
op mensen met een handicap. In het regeerak-
koord staat er dat er continu inspanningen moeten
worden geleverd opdat gehandicapten een algeme-
ne toegankelijkheid tot het publieke leven verwer-
ven. Er moeten dus initiatieven op velerlei vlakken
worden genomen ; gebouwen, ruimtelijke ordening,
openbaar vervoer en telecommunicatie.

De derde vraag van de heer Ramoudt gaat over de
aantallen. Op dit ogenblik zijn er ongeveer 960.000
65-plussers. Jaarlijks worden er ongeveer 60.000
mensen 65. Uiteraard verdwijnen er ook mensen
uit die groep, gezien de normale evolutie van de
mortaliteit. Maar de groep van mensen tot 65 jaar
groeit. Het sterftecijfer bedraagt op jaarbasis ge-
middeld 55.000 Vlamingen. Ongeveer 45.000 hier-
van zijn ouder dan 65 jaar. De normale netto-aan-
groei bedraagt 15.000 personen.

Alle 65-plussers worden automatisch aangeschre-
ven over het netabonnement dat ze kunnen krij-
gen. Ze worden aangespoord om het in de daluren
te gebruiken, maar natuurlijk kan niemand hen
daartoe verplichten. In de financiële tussenkomst
in de vorm van extra-exploitatiekosten werd hier-
mee terdege rekening gehouden.

Het netabonnement voor 65-plussers is een magne-
tische kaart, naar het voorbeeld van de biljetten en
kaarten. De 65-plusser moet de kaart ontwaarden
waardoor het gebruik van de kaart perfect is ge-
kend. Uiteraard is de kaart volledig anoniem. Door
de verzamelde gegevens kan De Lijn perfect evalu-
eren en bijsturen als er capaciteitstekorten dreigen.
Elke reis wordt immers geregistreerd.

De voorzitter : De heer Ramoudt heeft het woord.

De heer Didier Ramoudt : Ik hoop dat de minister
het zal aandurven om op termijn een objectieve
evaluatie te maken. Ik blijf erbij dat een groep die
niet echt behoeftig is iets ontvangt, terwijl een
groep echte behoeftigen niet in aanmerking komt
voor gratis openbaar vervoer.

Minister Steve Stevaert : U pleit dus voor een uit-
breiding van het gratis openbaar vervoer.

De heer Didier Ramoudt : Neen, ik vraag een eva-
luatie. Ik ben ervan overtuigd dat de echte behoef-
tigen in de kou blijven staan, terwijl anderen die
het niet nodig hebben gratis mogen rijden. Ik denk
aan mijn vader die nu een gratis netabonnement
zal krijgen, maar die het openbaar vervoer makke-
lijk zelf kan betalen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, over de wijziging
van de verkeerssignalisatie E17-A17

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Decaluwe tot de heer Stevaert, minis-
ter vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over de wijziging van de verkeerssignalisa-
tie E17-A17.

De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe : Mijnheer de minister, in
de zomer van vorig jaar werd de verkeerssignalisa-
tie op de weg van Parijs naar Gent gewijzigd.
Sindsdien moet worden omgereden via Doornik,
wat een omweg van 12 kilometer is. Ook in de om-
gekeerde richting werd een wijziging doorgevoerd
en rijden de auto’s via Doornik en Moeskroen. Het
verkeer tussen Vlaanderen en Parijs passeert niet
langer de Rijselse agglomeratie.

Hierdoor wordt het stuk autosnelweg tussen de
verkeerswisselaar E17- A17, via de Franse grens, en
Parijs gedegradeerd tot tweederangsweg. Ik ben
vooral bezorgd over de gevolgen voor de regio. Op
het stuk autosnelweg bevindt zich de grenspost van
Rekkem. Het was de bedoeling om aan deze grens-
post een groot reconversieproject te ontwikkelen
dat toeristen aantrekt. De Vlaamse regering heeft
ongeveer 5 miljoen frank uitgetrokken om de stu-
dies hierover te betalen. Het is de bedoeling om er
onder meer een museum over taal op te richten.
Aangezien nu werd beslist dat het verkeer naar Pa-
rijs niet langer langs Rekkem passeert, speelt de
regio een groot aantal potentiële toeristen kwijt.
Het hele project komt bijgevolg in het gedrang.
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Ook de vrachtwagens nemen sinds enige tijd een
andere route en rijden niet langer langs Rekkem.
Dit heeft gevolgen voor de vignettenverkoop. Op
termijn dreigen 18 werknemers hun job te verlie-
zen.

Ik heb zowel u als minister Van Mechelen al veel
vragen gesteld over het grote megacomplex van
Moeskroen. Het is natuurlijk bijzonder handig
voor Moeskroen dat het verkeer nu wordt omge-
leid. De extra aantrekkingskracht zal echter nade-
lig zijn voor de leefbaarheid van de steden Kort-
rijk, Roeselare, Ieper, Waregem en Menen. De
grote verkeersstroom zal zich immers verplaatsen
naar die regio.

Een -misschien onschuldige- wijziging van de ver-
keerssignalisatie kan grote gevolgen hebben. De
wijziging werd doorgevoerd zonder dat daarbij be-
leidsverantwoordelijken werden betrokken. De be-
slissingen werden genomen door ambtenaren. Ik
heb onlangs in uw aanwezigheid gepleit om op po-
litiek niveau samen te werken over het probleem
van de grensoverschrijdende waterlopen. Dit geldt
ook voor mobiliteitsstromen.

Werd de Vlaamse overheid betrokken bij de wijzi-
ging van de verkeerssignalisatie ? Zo ja, op welke
manier ?

Hoe denkt u de problemen op te lossen die zijn
ontstaan door de gewijzigde verkeerssignalisatie ?
Welke stappen kunt u terzake zetten ? Ik merk nog
even op dat ik ook begrip heb voor de situatie van
Rijsel. Het is logisch dat men er tevreden is dat een
groot aantal wagens niet langer het hart van de
stad passeren. Toch kan ook naar creatievere op-
lossingen worden gezocht. Zo zou het geen slecht
idee zijn om de vrachtwagens wel, maar de perso-
nenwagens niet om te leiden. Ik denk ook aan
grensoverschrijdende toeristische projecten.

Welke invloed zal het geplande megaproject in
Moeskroen hebben op Zuid-West-Vlaanderen ?
Wordt hierover reeds overleg gepleegd ? Wat met
het grensoverschrijdend RSV en het stedelijk net-
werk ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer Decaluwe, de administratie Wegen en
Verkeer van het ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap was samen met de Direction des Rou-
tes de Mons van het Ministère Wallon de l'Equipe-

ment en met de Direction Départementale du
Nord van het Ministère Français de l'Equipement
betrokken bij het overleg over de beslissing om
voor het verkeer met een bestemming ten zuiden
van Rijsel een reisroute via Doornik te bewegwij-
zeren. Het overleg werd omwille van het grens-
overschrijdend verkeer georganiseerd door de re-
gionale handelskamers van Kortrijk, Westhoek,
Doornik en hun Franse collega's en de bovenge-
noemde administraties.

De aangebrachte bewegwijzering vormt geen enkel
probleem. Elke bestuurder kan nog steeds vrij zijn
reisroute kiezen. De nieuw aangeduide reisroute
heeft tot doel alle weggebruikers die de verkeers-
wisselaar E17-E403 bereiken en een bestemming
hebben die verder ligt dan Rijsel, via de E403 die
ook is gekend als de A17, tot in Doornik en verder
via de E42-E429 tot aan de grens, en via de A27 te
leiden naar het zuiden van Rijsel, waar opnieuw de
A1 richting Parijs kan worden gevolgd, en vice
versa.

De reden voor de nieuwe bewegwijzering was de
grote belasting van de oostelijke tangent van Rij-
sel, de E17, die wordt gevormd door wegvakken
van de A22 en de N227. Op het wegvak N227 wer-
den dagelijks 125.000 voertuigen geteld en kende
men gemiddeld 10 kilometer file tijdens de spits-
uren. Dagelijks werden er meer dan 10.000 voertui-
gen geteld aan de grenspost te Rekkem, afkomstig
van of met een bestemming gelegen ten zuiden van
Rijsel, die nodeloos de oostelijke tangent belastten.
Een onderzoek wees uit dat de nieuwe reisroute
van 38 kilometer slechts 8 kilometer langer is dan
de route via de oostelijke tangent van Rijsel. Ver-
der werd vastgesteld dat tijdens de daluren de reis-
tijd via de nieuwe route 1 minuut langer duurde en
tijdens de spitsuren 12 minuten korter was.

Gezien de E17 als hoofdweg een internationale
verbinding tussen de Europese regio's dient te ver-
zorgen, zijn alle andere activiteiten langs de El7
van ondergeschikt belang en slechts duldbaar in-
dien de hoofdfunctie niet in het gedrang komt.
Voor deze hoofdfunctie wordt een vlotte doorstro-
ming van het verkeer vereist over het volledige tra-
ject. Het project ‘Rekkem, pleisterplaats van cultu-
ren’ en de vignettenverkoop mogen in geen geval
een reden zijn om geen oplossing te geven voor fi-
leproblemen. Voornoemde projecten en activitei-
ten zijn hier zonder meer van ondergeschikt be-
lang, en staan niet in verhouding tot het econo-
misch belang van deze verkeersader voor Vlaande-
ren en Europa.
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Tot slot kan ik u nog meedelen dat mijn admini-
stratie niet op de hoogte werd gesteld van het me-
gaproject in Moeskroen waarnaar u verwijst. Uit
een vorig leven weet ik dat de administratie Ruim-
telijke Ordening daarvan wel op de hoogte is. Er is
in elk geval een MER-plicht, waardoor ook wij bij
de zaak zullen worden betrokken. De invloed van
een dergelijk project kan grensoverschrijdend en
verstorend zijn. In Limburg werd lang gediscus-
sieerd over het Feniks-project. Gelukkig is het er
niet gekomen. In studies over het project werden
indrukwekkende argumenten tegen het project
aangevoerd. Het verlenen van een sociaal-econo-
mische vergunning valt echter onder de federale
bevoegdheden.

De voorzitter : De heer Decaluwe heeft het woord.

De heer Carl Decaluwe : Mevrouw de voorzitter, ik
betreur het gemak waarmee de minister zijn ant-
woord geeft. Hij zegt enkel dat er overleg werd ge-
pleegd. Volgens het RSV zullen we een grensover-
schrijdend stedelijk netwerk oprichten. Mijnheer
de minister, ik heb de indruk dat u bang bent om
met uw Franse en Waalse collega’s te praten over
de organisatie van dat netwerk. De effecten van de
omleiding zijn enorm groot. Enorme verkeersstro-
men werden opnieuw georiënteerd. Die hebben
negatieve gevolgen, ook op economisch vlak, voor
een aantal belangrijke streken.

U zegt enkel dat de ambtenaren samen rond de
tafel hebben gezeten. Dat is niet voldoende. Er
moet op het niveau van de beleidsverantwoordelij-
ken worden samengewerkt. Ik roep u op om de
zaak te bekijken en om samen met uw Franse col-
lega’s naar een oplossing te zoeken. Grensover-
schrijdend overleg heeft anders weinig of geen nut.
De burgermeester van Moeskroen is een veel han-
diger jongen die gebruik maakt van zijn kansen om
te knagen aan de Vlaamse economie. Dat kan toch
niet de bedoeling zijn.

U zegt dat iedereen zelf zijn reisroute kan kiezen.
Dat klopt, maar het gros van de passanten gebruikt
die weg slechts één of twee keer per jaar. Zij vol-
gen automatisch de wegwijzers. De wegen zijn er al
ingewikkeld genoeg.

De Vlaamse overheid besteedt geld aan het recon-
versieproject. Dat betekent toch dat de overheid in
de reconversie gelooft. Het kan toch niet dat tege-
lijkertijd een aantal ambtenaren datzelfde project
ondergraven. Waar is de coherentie gebleven ?

Ambtenaren mogen enkel het beleid van de ver-
antwoordelijken uitvoeren, en niet omgekeerd.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mijnheer Decaluwe, het is
inderdaad zo dat de ambtenaren onze beleidsvisie
moeten uitvoeren, maar als ambtenaren een goed
voorstel doen waaraan meer voordelen dan nade-
len zijn verbonden, dan wordt ook naar hen geluis-
terd. (Opmerkingen van de heer Carl Decaluwe)

We mogen ons niet richten op één gebied, maar
moeten een totaalvisie ontwikkelen.

Onze visie op deze zaak werd gedeeld door de eco-
nomische sector. De handelskamer van Kortrijk
was pleitbezorger voor de omleiding. Die handels-
kamer is toch geen vrijblijvend interplanetair or-
gaan ? Door de veranderingen lossen we de file-
problemen al een klein beetje op.

Als er een probleem is met de vestiging van een
winkelcentrum te Moeskroen, dan kunnen mensen
uit bevoegde instanties die nauw zijn gelieerd met
uw partij, een standpunt innemen in het orgaan dat
instaat voor het verlenen van sociaal-economische
vergunningen. Ik heb echter vastgesteld dat som-
migen onder hen projecten als Feniks en het mega-
project te Moeskroen hebben verdedigd.

De heer Carl Decaluwe : Mijnheer de minister, dit
is volledig naast de kwestie. Ik vraag u enkel dat de
beleidsverantwoordelijken zouden samenwerken
over de invulling van het grensoverschrijdend ste-
delijk netwerk. U gaat niet in op mijn vraag.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van mevrouw Riet Van Cleuven-
bergen tot de heer Steve Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over het aanbod van De Lijn tussen Voe-
ren en Vlaanderen

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van mevrouw Van Cleuvenbergen tot de heer Ste-
vaert, minister vice-president van de Vlaamse rege-
ring, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare
Werken en Energie, over het aanbod van De Lijn
tussen Voeren en Vlaanderen.
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Mevrouw Van Cleuvenbergen heeft het woord.

Mevrouw Riet Van Cleuvenbergen : Mevrouw de
voorzitter, mijnheer de minister, de financiering
van de openbare vervoersmaatschappij De Lijn ge-
beurt in hoofdzaak door de Vlaamse overheid.
Concreet betekent dit dat twee derde van het bud-
get afkomstig is van de Vlaamse begroting. Het
budget wordt aangevuld met de bijdrage van de ge-
bruikers en eventueel met gemeentelijke financiële
middelen via de mobiliteitsconvenants. Gemeenten
die een dergelijke convenant afsluiten, kunnen im-
mers van een extra service genieten, zoals goedko-
per vervoer voor doelgroepen en aangepaste ac-
commodatie van de haltes en belbussen. Dat kan
op voorwaarde dat de gemeente zelf een financiële
inbreng doet. Ondanks de convenants blijft de ba-
sismobiliteit in alle gemeenten hoofdzakelijk gefi-
nancierd door De Lijn.

In Voeren is het aanbod van De Lijn altijd al on-
dermaats geweest. Er rijdt slechts één bus ‘s mor-
gens en één bus ‘s avonds, en dan nog uitsluitend
op schooldagen. De bevoegde ministers en De Lijn
zijn zich steeds bewust geweest van dit probleem.
Op mijn vraag in november antwoordde u dat De
Lijn geen stappen onderneemt om het aanbod uit
te bouwen, omdat Voeren het basisconvenant niet
heeft ondertekend. Op een vraag die ik in 1997 heb
gesteld, antwoordde de bevoegde minister dat een
uitbreiding van het aanbod via belbussen werd on-
derzocht en in 1998 zou worden geconcretiseerd.
Toen was reeds duidelijk dat Voeren nooit een mo-
biliteitsconvenant zou ondertekenen. Toch werd
met een onderzoek gestart en werd een belofte ge-
daan.

Voerenaars die ouder zijn dan 65 jaar, zullen bin-
nenkort een brief ontvangen van De Lijn en de mi-
nister waarin hen wordt verteld dat ze een gratis
busabonnement kunnen krijgen. Ik vind dit een
beetje sadistisch. We wakkeren de frustratie van de
mensen enkel aan. De betrokkenen kunnen enkel
genieten van hun abonnement op schooldagen, en
meer bepaald op maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag om half acht in Voeren en om 16 uur in
Tongeren. Mijnheer de minister, ik stel dan ook
voor dat u samen met de brief een kalender van de
schooldagen opstuurt.

We weten allemaal dat de Voerense situatie bijzon-
der is. Daarom nam de Vlaamse Gemeenschap her-
haaldelijk de verantwoordelijkheid op om de
noodzakelijke basisdiensten te organiseren. Dit ge-
beurde meer dan eens tegen de wil van de meer-

derheid van het gemeentebestuur. De Vlaamse Ge-
meenschap betaalt er zelf voor de bibliotheek en
het cultureel centrum. Voeren kreeg een eigen
VDAB-loket en een bureau van Kind en Gezin.
Volgens de bevolkingscijfers is dit niet evident. Ge-
lukkig wordt voor Voeren regelmatig een uitzonde-
ring gemaakt.

Het lijkt me logisch dat het Vlaams Gewest ook op
het vlak van de mobiliteit rechtstreeks zijn verant-
woordelijkheid opneemt, en de dienstverlening
met Vlaamse middelen uitbouwt. Enkel zo kunnen
de Voerenaars genieten van een minimaal aanbod
aan openbaar vervoer. Het kan toch niet dat deze
mensen door een gebrek aan service van De Lijn
niet eens hun administratieve verplichtingen te
Tongeren kunnen nakomen. Ook de jongeren en
volwassenen van Voeren hebben recht op een ge-
varieerd en bereikbaar aanbod op het vlak van
scholing en opleiding en voor gezondheidsdiensten
en rechtshulp.

Mijnheer de minister, kunt u De Lijn niet de op-
dracht geven om zelf het vervoersaanbod uit te
breiden, los van het ondertekenen van het mobili-
teitsconvenant ? Kan deze opdracht snel worden
gegeven, zodat er een nieuwe busregeling is op 1
september 2000 ? Wellicht hebt u nog andere cre-
atieve ideeën in verband met belbussen of taxi’s.

De voorzitter : De heer Van Nieuwenhuysen heeft
het woord.

De heer Luk Van Nieuwenhuysen : Ik sluit me aan
bij de vragen van mevrouw Van Cleuvenbergen. Ze
wijst er terecht op dat Voeren een specifiek geval is
dat specifieke maatregelen vergt, die elders mis-
schien minder evident zijn. Ik heb de indruk dat de
aandacht van deze regering voor Voeren aan het
verslappen is. Nochtans heeft de regering bepaald
dat het actieplan voor de Vlaamse Rand rond
Brussel blijft gelden. Dit actieplan bevat ook een
luik voor Voeren. Een gecoördineerd beleid voor
Voeren vanuit de verschillende departementen
blijft meer dan ooit aangewezen.

Op zich lijkt de vraag van mevrouw Van Cleuven-
bergen misschien futiel. Ik denk echter dat details
zeer belangrijk zijn voor het beleid in Voeren. Er is
op gewezen dat de Waalse busmaatschappij TEC
Voeren regelmatig aandoet. Er is dus een vrij
goede dienstverlening. In het verleden heb ik al
meermaals opmerkingen gemaakt over het taalge-
bruik bij het personeel van de TEC. Zowel u – in
uw antwoord op een schriftelijke vraag – als de mi-
nister-president die verantwoordelijk is voor het
Voeren-beleid, hebben me steeds bevestigd dat het
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TEC-personeel onderhevig is aan de taalwetgeving
wanneer het zich in Voeren bevindt. Daar bestaat
echter geen samenwerkingsakkoord over. Degenen
die klachten hebben, moeten zich maar wenden tot
de Vaste Commissie voor Taaltoezicht. Men weet
echter zeer goed dat de uitspraken van de commis-
sie niet worden toegepast door de TEC, noch door
de Waalse overheid. Ook op dat vlak wil ik pleiten
voor een assertiever optreden van de Vlaamse
overheid.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Ik vind dit geen futiel dos-
sier. Ik besef maar al te goed het belang van dit
dossier. Het instrumentarium waarover de minister
momenteel beschikt in het kader van geregeld
openbaar vervoer, is gebaseerd op het mobiliteits-
convenant. Dat lijkt me een goede aanpak voor
heel Vlaanderen

In Voeren rijst natuurlijk een specifiek probleem.
We hopen dat daar in oktober 2000 verandering in
komt. Ik ben terzake hoopvol. Het is immers de
verantwoordelijkheid van de meerderheid in Voe-
ren dat er geen mobiliteitsconvenant wordt afge-
sloten. Daardoor wordt de Voerenaars een aantal
zaken onthouden. Binnen het instrumentarium
waarover ik beschik, kan ik deze opdracht niet
geven. Het is trouwens niet wenselijk deze op-
dracht te geven. Binnenkort leggen we aan het
Vlaams Parlement ons decreet over de basismobili-
teit voor. Daardoor kan de uitbouw van het open-
baar vervoer worden gerealiseerd. Binnen dat de-
creet kunnen we prioriteiten stellen, zoals bijvoor-
beeld een betere ontsluiting van Voeren en een be-
tere verbinding met andere plaatsen waar de Voe-
renaars terecht moeten voor administratieve ver-
plichtingen, en culturele of sociale contacten.

Dit is alleen mogelijk in het kader van het decreet
over de basismobiliteit. Zo niet, moeten we in het
kader van het mobiliteitsconvenant een afwijkende
houding aannemen. Dat is echter geen wenselijke
aanpak. Ik ben het dan ook eens met de wensen
van mevrouw Van Cleuvenbergen. Ik dank haar
voor het pleidooi voor meer openbaar vervoer.

De voorzitter : Mevrouw Van Cleuvenbergen heeft
het woord.

Mevrouw Riet Van Cleuvenbergen : Ik betreur het
antwoord van de minister. Ik meen immers dat met
weinig middelen een creatieve oplossing kan wor-
den gevonden. Ik heb gelezen over het experiment

in Lanaken waar de belbussen zijn vervangen door
taxi’s. Ik wijs nogmaals op de afwijkende houding
van Vlaanderen ten aanzien van Voeren in andere
reglementeringen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Frans Wymeersch tot
de heer Steve Stevaert, minister vice-president van
de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobili-
teit, Openbare Werken en Energie, over de aanleg
van een fietspad tussen de poldergemeenten Doel
en Kieldrecht

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Wymeersch tot de heer Stevaert, minis-
ter vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over de aanleg van een fietspad tussen de
poldergemeenten Doel en Kieldrecht.

De heer Wymeersch heeft het woord.

De heer Frans Wymeersch : Mijnheer de minister,
enkele maanden geleden hebt u verklaard dat u tij-
dens de eerstkomende jaren meer geld zult vrijma-
ken voor de aanleg van fietspaden. Een dergelijk
initiatief kunnen we alleen toejuichen. In Vlaande-
ren zijn er een aantal belangrijke gewestwegen
waar het voor fietsers nog steeds levensgevaarlijk
is.

Een van die gewestwegen is de verbinding tussen
Doel en Kieldrecht, in het Oost-Vlaamse Beveren.
Deze verbinding bestaat uit de Engelsesteenweg,
buiten de Doelse dorpskom, een gedeelte van de
Hoge Dijk, en op Kieldrechts grondgebied de
Nieuw Arenberg. In tegenstelling tot de situatie in
andere gemeenten, is de aanleg van een fietspad
tussen Doel en Kieldrecht niet zo moeilijk te reali-
seren. Over bijna heel het traject van de Engelse-
steenweg en de Nieuw Arenberg ligt er een berm
van verschillende meters breed. Deze berm is de
vroegere bedding van de stoomtram die tot voor
de Tweede Wereldoorlog tussen Doel en Sint-Ni-
klaas heeft gereden. Het traject tussen Doel en
Kieldrecht is ongeveer 7 kilometer lang. Over een
afstand van 6,5 kilometer is er geen enkel pro-
bleem om zonder onteigeningen een fietspad aan
te leggen.

Over de aanleg van dit fietspad spreekt men al
meer dan 10 jaar. Welke kant het ook uitgaat met
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Doel, de aanleg van een fietspad tussen deze ge-
meente en Kieldrecht is geen nutteloze investering.
Men heeft pas op hetzelfde traject kabels aange-
legd voor allerlei nutsvoorzieningen zoals telenet.
Dit bewijst dat de huidige verbinding tussen Kiel-
drecht en Doel nog verscheidene jaren behouden
zal blijven. Deze regering geeft trouwens de indruk
dat Doel nog kans heeft om te overleven.

Door de start van de werken aan het containerdok
is de drukte op de Engelsesteenweg de jongste
maanden sterk toegenomen. Vrachtwagens kunnen
elkaar moeilijk passeren en voor fietsers is het er
zeer gevaarlijk. Ondanks de belofte, bij de start van
de werken, om het werfverkeer zoveel mogelijk de
verbindingen in het havengebied te laten gebrui-
ken, zal de gevaarlijke toestand op de Engelse-
steenweg tijdens de komende maanden en jaren
niet verbeteren. Daarom zal een snelle realisatie
van een fietspad tussen beide gemeenten in ieder
geval een oplossing zijn voor de onveilige situatie
van de fietsers.

Naar verluidt heeft ook het gemeentebestuur van
Beveren in het verleden reeds herhaaldelijk bij de
bevoegde minister aangedrongen op deze fietsver-
binding. Ik wil aan de minister dan ook de volgen-
de vier vragen voorleggen. Wanneer heeft het ge-
meentebestuur van Beveren deze vraag gesteld en
wat was het antwoord daarop ? In welke maatrege-
len is voorzien opdat het werfverkeer voornamelijk
de verbindingen in het havengebied zou
gebruiken ? Heeft de minister reeds kredieten uit-
getrokken voor de aanleg van voornoemd
fietspad ? Zo nee, is hij bereid dit alsnog te onder-
zoeken ? Zo ja, wanneer zullen de werken en de
eventuele onteigeningen gebeuren ?

De voorzitter : De heer Cordeel heeft het woord.

De heer Marc Cordeel : Ik denk dat bij deze vra-
gen een addertje onder het gras zit. We moeten het
probleem in zijn geheel bekijken : het gaat over de
volledige ontwikkeling van de Linkerscheldeoever.
Het is nogal eenzijdig zich te focussen op de aanleg
van dat fietspad. Er zijn momenteel gigantische
werken aan de gang. Er moeten immers massa’s
goederen ons land worden ingevoerd. Mobiliteit
moet dan ook in een veel ruimere context worden
bekeken.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Het meerjarenplan 2000-
2002 heeft niet voorzien in de aanleg van fietspa-

den langs de N451 tussen Kieldrecht en Doel. De
aanleg van fietspaden kan worden overwogen
zodra er meer duidelijkheid bestaat over de verde-
re ontwikkeling van de Waaslandhaven en voor
zover de prioriteit van deze fietspaden blijkt uit het
mobiliteitsplan van de gemeente Beveren.

Het werfverkeer gebruikt voornamelijk de grotere
havenwegen. De traditionele polderwegen worden
bij voorkeur gemeden. Zoals de heer Cordeel zo-
juist heeft gezegd, moet dit probleem inderdaad in
een veel breder kader worden geplaatst.

De voorzitter : De heer Wymeersch heeft het
woord.

De heer Frans Wymeersch : Uw antwoord is sum-
mier maar vrij duidelijk. Wat ik vermoedde, is spij-
tig genoeg ook waar. Ook gisteren tijdens de ple-
naire vergadering is nogmaals gebleken dat er on-
danks de mooie beloften over een mogelijke toe-
komst van Doel, eigenlijk reeds een definitieve be-
slissing is gevallen.

U hebt niet geantwoord op mijn vraag in hoeverre
Beveren in het verleden heeft aangedrongen op de
aanleg van dit fietspad, en wat het antwoord daar-
op was.

Minister Steve Stevaert : Ik denk dat ik een duide-
lijk antwoord heb gegeven op uw vraag. Ik ben me
ervan bewust dat u via dat fietspad ergens anders
wilt geraken.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Bart De Smet tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, over het sluiten van
de Antwerpse ring en het heroriënteren van de
A12 tot een primaire weg categorie 1

Vraag om uitleg van de heer Jo Vermeulen tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, over de herinrich-
ting van de A12 en de aangekondigde ‘streefbeeld-
studie’

De voorzitter : Aan de orde zijn de samengevoegde
vragen om uitleg van de heer De Smet tot de heer
Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse
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regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openba-
re Werken en Energie, over het sluiten van de Ant-
werpse ring en het heroriënteren van de A12 tot
een primaire weg categorie 1 en van de heer Ver-
meulen tot minister Stevaert, over de herinrichting
van de A12 en de aangekondigde ‘streefbeeldstu-
die’.

De heer De Smet heeft het woord.

De heer Bart De Smet : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, met betrekking tot de proble-
matiek van de A12 en de Antwerpse ring heeft de
gouverneur gevraagd een zogenaamde staten-ge-
neraal bijeen te roepen met de bedoeling een prio-
riteitenlijst op te stellen van investeringswerken
die in de Antwerpse regio moeten gebeuren.

Zowel minister Van Mechelen als uzelf hebben in
december verklaard dat het sluiten van de Ant-
werpse ring en het voorzien in een bijkomende oe-
ververbinding, prioritair zijn voor de regio. Deze
bijkomende oeververbinding zou worden gefinan-
cierd met de opbrengst van de verkoop van de
GIMV. Door de sluiting van de ring en de bijko-
mende oeververbinding zal de verkeersintensiteit
tussen de Kennedytunnel en het Sportpaleis dras-
tisch verminderen.

U hebt eveneens verklaard dat u van de A12
Boom-Brussel-Antwerpen een primaire weg cate-
gorie 1 wilt maken. U hebt het dan concreet over
het ondertunnelen van de kruispunten. De vele on-
gevallen die daar jaarlijks gebeuren, tonen aan dat
investeringswerken niet overbodig zijn.

Voor deze twee dossiers moeten we echter wachten
op tal van studies en werkzaamheden. Toch wil ik
de minister hierover drie vragen stellen. Zijn uw
verklaringen in verband met de inrichting van de
A12 tot primaire weg categorie 1 een gevolg van
die staten-generaal ? Als de kruispunten op de A12
worden ondertunneld, zal de verkeersveiligheid in-
derdaad verhogen. Zolang echter niet is voorzien
in de bijkomende oeververbinding op de Antwerp-
se ring, zullen we door de betere verkeersdoorstro-
ming op de A12 vaststellen dat op de aansluiting
met de Antwerpse ring in Berchem een verkeer-
schaos ontstaat. Is de minister zich hiervan
bewust ? Als de ring wordt gesloten en de kruis-
punten worden ondertunneld, zal dit de mobiliteit
in de regio zeker ten goede komen.

Hoe kijkt de minister aan tegen een doortrekking
van de N171 tussen de E19 en het centrum van de

gemeente Reet ? Wanneer de Vlaamse regering ef-
fectief gaat werken aan een bijkomende oeverver-
binding en de ondertunneling van de kruispunten,
is het perfect mogelijk dat de druk voor een oost-
west-verbinding tussen de E19 en de A12 afneemt.
Immers, het verkeer uit de regio kan dan vlot via
de A12 de ring rond Antwerpen nemen. De ver-
keersdrukte zal afnemen als gevolg van de bijko-
mende oeververbinding.

Zal er na de heraanleg van de A12 nog ruimte
overblijven voor het openbaar vervoer, meer in het
bijzonder voor de sneltramlijn Antwerpen-Boom ?

De voorzitter : De heer Vermeulen heeft het
woord.

De heer Jo Vermeulen : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, ik las onlangs dat er een
streefbeeldstudie zal komen waarin vooral de on-
gelijkvloerse alternatieven worden onderzocht en
de mogelijkheden daarvan voor de doorstroming
van het autoverkeer. Mijn vraag betreft ook andere
studies die in dat verband reeds zijn verricht of nog
worden verricht, zoals het mobiliteitsplan voor de
Rupelstreek. Antwerpen heeft een vraag gesteld
aan een studiebureau over een structuurschets van
de Boomsesteenweg. In het kader daarvan was er
heel wat overleg met De Lijn en andere vervoers-
maatschappijen, met de distributiesector en met de
hogere overheden.

Wat is nu het verband of de mogelijke synergie tus-
sen al deze soorten studies ? Wat is het voorwerp
en het doel van de streefbeeldstudie ? Wat is het
verband tussen de streefbeeldstudie en de studie
die ik zojuist heb vermeld ? Hoe gebeurt de coör-
dinatie tussen de visies die op de verschillende
fronten worden ontwikkeld en die zich over heel
de Boomsesteenweg uitstrekken ?

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Mijnheer de minister, ik
wil aansluiten bij de derde vraag van de heer De
Smet. Ik was blij verrast vast te stellen dat u in ant-
woord op een schriftelijke vraag van de heer Pee-
ters de verkeersonveiligheid op de Boomsesteen-
weg absoluut als prioritair probleem beschouwde.
Het aantal verkeersslachtoffers ligt inderdaad in-
drukwekkend hoog. Het vinden van oplossingen op
de A12 is dan ook van het allergrootste belang.

De vraag is dan natuurlijk wat de consequenties
zijn voor andere investeringen. Ik denk dan bij-
voorbeeld aan het mobiliteitsplan Rupelstreek. Er
zijn daarover al heel wat discussies geweest. Voor
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de Rupelstreek is er een budget van ongeveer 300
miljoen frank voor infrastructuurwerken vastge-
legd.

In de conclusie van het mobiliteitsplan staat ook te
lezen dat men prioriteit wil geven aan de oplossing
voor de drie kruispunten op de A12 die men heeft
gekozen wegens het hoge aantal verkeersslacht-
offers. Men stelde daarom voor om de discussie
over de N171 uit te stellen tot na 2005. Dat is een
zeer duidelijke conclusie, die door de opstellers van
het mobiliteitsplan naar voren werd geschoven.

Volgens berichten in de pers zou ook de auditcom-
missie in die richting een advies hebben gegeven.
Ook zij wilde de A12 prioritair stellen, om daarna
te bekijken wat de consequenties waren voor de af-
wikkeling van de verkeersstromen in de Rupels-
treek. De heer De Smet redeneert ook in die rich-
ting. Dat verbaast me wel enigszins, aangezien ik
ooit al andere dingen heb gehoord van zijn partij.
Hoe dan ook, laten we nu eerst het verkeersveilig-
heidsprobleem van de A12 oplossen om daarna te
bekijken wat er nog bij zal komen. De discussie
over het sluiten van de ring bijvoorbeeld moet
apart worden gevoerd.

Mijnheer de minister, steunt u de conclusie van het
mobiliteitsplan en van de auditcommissie om con-
creet te beginnen aan het wegwerken van de le-
vensgevaarlijke kruispunten op de A12 ? Dit moet
dan liefst op zo kort mogelijke termijn gebeuren.
We mogen daar niet mee talmen. Betekent dat dan
inderdaad dat de doortrekking van de N171 wordt
uitgesteld tot minstens na 2005 ? Verschillende bur-
gemeesters in de streek zeggen immers totaal te-
genstrijdige dingen op basis van dezelfde rappor-
ten.

De voorzitter : Mevrouw Van den Eynde heeft het
woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde : Mijnheer de
minister, zoals de collega’s reeds aantoonden, rezen
er na uw antwoord op een parlementaire vraag
weer heel wat nieuwe vragen. De Boomsesteenweg
heeft reeds velen kopzorgen gebaard. De gevaarlij-
ke kruispunten hebben zich verplaatst door een ge-
deeltelijke insleuving van de A12 tussen Boom en
Schelle. Ik ben benieuwd of deze uitspraken over
de herstructurering van de A12 bewaarheid zullen
worden.

Tijdens de vraag om uitleg over de mobiliteitspro-
blematiek van de Rupelstreek stelde het Vlaams

Blok nochtans dat een degelijke herstructurering
van de A12 een zeer dringende noodzaak is. Door
onder andere insleuving kunnen zowel de mobili-
teitsproblemen in de Rupelstreek alsook de enor-
me verkeersdrukte en verkeersonveiligheid op de
kruispunten worden opgelost.

Mijnheer de minister, ook aan het kruispunt op de
A12 ter hoogte van het industriepark Terbekenhof
is er een probleem. Het verkeer uit Boom dient de
zijbaan van de A12 te nemen en naast de brug ver-
der te rijden, om vervolgens de eerste afslag onder
de brug te nemen en zo de overkant van de
Boomsesteenweg te bereiken. Maar daar zit nu net
het probleem. Die eerste afslag wordt bediend
door verkeerslichten, en er staan ook lichten onder
de brug. Daardoor vindt het verkeer zeer moeilijk
doorgang en ontstaan er files, die soms reiken tot
bij het begin van de brug.

Mijnheer de minister, ik wil er nogmaals op wijzen
dat het zeer belangrijk is om een grondige her-
structurering van de A12 door te voeren teneinde
vele problemen op te lossen. Daarom heb ik nog
een aantal vragen. Welke kruispunten zullen vol-
gens u in aanmerking komen voor
ondertunneling ? Welke impact zal de herstructure-
ring van de A12 hebben op de mobiliteitsproble-
matiek van de Rupelstreek ? Wat bent u van plan
te doen aan het kruispunt ter hoogte van het vrij
grote industriepark Terbekenhof in Wilrijk ? Hebt
u al kennis genomen van de studie die in opdracht
van de districtsraad van Wilrijk werd uitgevoerd ?
Op welke termijn zult u een herstructurering van
de A12 laten plaatsvinden ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Ik wil graag een vooraf-
gaande bedenking maken. De prioriteiten die door
de lokale overheden naar voren worden gescho-
ven, komen door deze discussie niet in het gedrang.
Het beeld dat door sommigen wordt gecreëerd, is
onterecht. We zijn bijzonder dankbaar dat de loka-
le overheden moedige uitspraken hebben gedaan.

De A12 heeft volgens het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen inderdaad het statuut van primaire
weg categorie 1 tussen Antwerpen en Brussel. Op
termijn heeft dit tot gevolg dat de A12 moet wor-
den omgebouwd tot een autoweg. Gezien de sterk
verschillende omstandigheden op het grondgebied
van Brabant en Antwerpen zal er een verschil in ti-
ming optreden voor de uitvoering van deze wer-
ken, en zullen er nog heel wat knelpunten moeten
worden uitgeklaard.
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In antwoord op de vraag van de heer De Smet kan
ik meedelen dat er binnen de staten-generaal van
de Antwerpse Mobiliteit nog geen sprake is ge-
weest van de omvorming van de A12 tussen Boom
en Antwerpen. Het masterplan dat op die
staten-generaal werd verduidelijkt, bevat trouwens
niet de herinrichting van de A12, hoewel iedereen
beseft dat die herinrichting alleen al om veilig-
heidsredenen noodzakelijk is. De A12 is niet opge-
nomen omdat andere eveneens zeer dure projecten
een nog veel grotere prioriteit kregen en omdat
velen van oordeel zijn dat de gekozen ‘Antwerpse
Prioriteiten der Prioriteiten’ ook op Vlaams niveau
tot de topprioriteiten behoren. Het sluiten van de
ring rond Antwerpen is in dit verband duidelijk be-
langrijker dan de omvorming van de A12 tot auto-
snelweg.

De verkeerscapaciteit van de A12 en de E19 tussen
Brussel en Antwerpen is op dit ogenblik nog vol-
doende groot. Het zijn de beide ringen rond Brus-
sel en Antwerpen die de voornaamste knelpunten
vormen. De vraag of een betere doorstroming op
de ring rond Antwerpen en de omvorming van de
A12 een nieuwe oost-westverbinding al dan niet
overbodig maakt, was een onderdeel van het on-
derzoek van het mobiliteitsplan van de Rupels-
treek. In het voorliggende mobiliteitsplan worden
zowel de omvorming van de A12 als de aanleg van
een oost-westverbinding als prioritaire beleidsac-
ties voorgesteld. Het een sluit het ander dus niet
uit.

De huidige N171 in de richting van Boom trekt
vooral verkeer aan uit de gemeenten ten oosten
van de A12 en de E19, en niet zozeer van de E19
zelf. De functie van de E19 en vooral van de A12
wordt best goed ingevuld door adequate aanpas-
singen van deze wegen en door de problemen op
de eindpunten op te lossen, zodat switchen van au-
tosnelweg niet meer nodig of lonend wordt. Op
basis van het mobiliteitsplan blijkt dus dat het niet
de bedoeling is om de gewestweg N171 als een
oost-westverbinding op hoog niveau uit te bouwen.
Het is veeleer de bedoeling om die weg om te vor-
men tot een lokale weg. De rol van de gewestweg
N171 in het geheel is dus veeleer beperkt, wat niet
betekent dat hij onnodig zou zijn.

Op de vragen van de heer De Smet en de heer Ver-
meulen met betrekking tot het streefbeeld voor de
A12 tussen Antwerpen en Boom, kan ik het vol-
gende meedelen. Voor alle duidelijkheid zal ik
eerst nog eens duidelijk zeggen wat er precies met
die term wordt bedoeld. Met het streefbeeld wordt
aangegeven waar plaatselijke toegangen moeten
komen en waar niet, of dit ondergronds, boven-
gronds of gelijkgronds moet gebeuren, en zo meer.
Het streefbeeld voor de A12 tussen Antwerpen en
Boom werd nog niet opgemaakt. Vanzelfsprekend
zal bij de opmaak van het streefbeeld rekening
worden gehouden met randvoorwaarden van de
studies ‘Mobiliteitsplan Rupelstreek’ en ‘Structuur-
schets voor de Boomsesteenweg’.

Het is de bedoeling om nog dit jaar een streefbeeld
op te maken, nadat is uitgemaakt wat er in de toe-
komst op ruimtelijk vlak moet gebeuren met het
‘winkellint’ tussen Boom en Antwerpen. Pas dan
kan er iets worden gezegd over de herinrichting
van de A12 en de parallelweg N177, waarbij het
aanleggen van een busbaan of een sneltramlijn een
belangrijk aandachtspunt zal vormen. Er dient ook
te worden overwogen om de treindiensten tussen
Boom en Antwerpen beter in te schakelen. Het
centraal station in Antwerpen krijgt in de toekomst
immers een veel grotere capaciteit. .

De voorzitter : De heer De Smet heeft het woord.

De heer Bart De Smet : Mijnheer de minister, ik
heb een duidelijk antwoord gekregen op mijn vra-
gen. Volgens mij hebt u de juiste prioriteiten ge-
legd.

De voorzitter : De heer Vermeulen heeft het
woord.

De heer Jo Vermeulen : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw antwoord.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 12.11 uur.
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