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VOORZITTER : De heer Jacques Timmermans

– De interpellatie wordt gehouden om 14.10 uur.

Interpellatie van mevrouw Marleen Van den
Eynde tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister
van Leefmilieu en Landbouw, over de eindconclu-
sie van het onderzoek naar een mogelijk sluitings-
scenario voor de Isvag-oven

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
mevrouw Van den Eynde tot mevrouw Dua,
Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw,
over de eindconclusie van het onderzoek naar een
mogelijk sluitingsscenario voor de Isvag-oven.

Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde : Mijnheer de
voorzitter, mevrouw de minister, collega’s, de dis-
cussies omtrent de afvalproblematiek blijven actu-
eel. Dat blijkt ook uit het voornemen van de minis-
ter om de stortplaatsen vervroegd te sluiten en uit
het debat dat binnenkort in deze commissie zal
worden gevoerd over de afvalproblematiek in zijn
geheel.

Toch blijf ik van mening dat sommige problemen
sneller opgelost moeten raken. Dat geldt onder an-
dere voor het probleem van de Isvag-oven, dat al
jaren onderwerp van gesprek is in deze commissie.
Het is een felomstreden oven. Zowel de buurtbe-
woners als een grote politieke meerderheid en pro-
fessoren zijn het erover eens dat hij een zware hy-
potheek legt op de levenskwaliteit van de bewo-
ners van de Neerlandwijk, van de Aartselaarse Ys-
selaarwijk en van Wilrijk in het algemeen.

Dat blijkt ook uit het gezondheidsonderzoek dat
door het team van professor Vlietinck werd uitge-
voerd. De toestand van de kwaliteit van de omge-
ving van de Isvag-oven is verontrustend. Alle be-
trokkenen, maar ook de politici, dragen hierin een

zware verantwoordelijkheid, en moeten er de nodi-
ge conclusies uit trekken.

Mevrouw de minister, reeds vorig jaar hebt u een
onderzoeksopdracht gegeven aan professor Hens
van de VUB om een mogelijk sluitingsscenario
voor te bereiden. Dit sluitingsscenario moet vol-
gens u gebaseerd zijn op twee principes, namelijk
vrijwilligheid en solidariteit van alle betrokkenen,
zijnde de Isvag-gemeenten, de provincie en het
Vlaams Gewest.

Het onderzoek naar het sluitingsscenario en de
eindconclusies hadden klaar moeten zijn tegen de
jaarwisseling, zodat in maart 2002 een onderhande-
lingsronde met alle betrokkenen had kunnen be-
ginnen. De voorbije maand is echter nog aan Isvag
gevraagd uitgaven te doen voor de oven en dus een
nieuwe lening af te sluiten. Dat lijkt me onverant-
woord voor een oven waarvoor een sluitingscena-
rio wordt voorbereid.

Mevrouw de minister, wat is de stand van zaken in
dit dossier ? Is het onderzoek afgerond zoals was
gepland ? Wat is de eindconclusie van het rapport ?
Hoe evalueert u het rapport ? Werden alle belang-
hebbenden erbij betrokken ? Wat zullen de volgen-
de stappen zijn in het sluitingsscenario ? Op welke
manier zullen de partners erbij worden
betrokken ? Hoe staat u tegenover de nieuwe fi-
nanciële uitgaven van de Isvag-gemeenten, gezien
de mogelijke vervroegde sluiting van de Isvag-
oven ?

Mijn belangrijkste vraag is echter wanneer u eens
een duidelijke en concrete stap zult zetten in het
Isvag-dossier. Niet alleen de vorige, maar ook deze
regering talmt hiermee al veel te lang.

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, collega’s, het probleem van



dit dossier is inderdaad dat er een onderhandelde
oplossing moet komen. Verschillende partners
moeten het met elkaar eens raken. Dat zal nog
enige tijd vergen. Ik hoop dat de oplossing zal be-
staan uit een sluiting van de oven. Daarvoor heb ik
altijd gepleit. Er is immers een historische erfenis,
en recent is uit het milieugezondheidsonderzoek
gebleken dat er wel degelijk problemen zijn.

Mevrouw de minister, er is nog een aantal zaken
hangende. In feite is er een missing link. Een aantal
schadelijke stoffen is teruggevonden in het bloed
van de mensen van de Neerlandwijk. Er komt nu
een nieuw milieugezondheidsonderzoek bij dezelf-
de mensen. Wat de bron is van die stoffen staat nog
steeds niet vast. Er was nog een onderzoek lopende
naar de uitstoot van PCB’s aan de oven zelf. De
vluchtige organische stoffen werden onderzocht bij
verschillende andere bedrijven in de buurt. Er wer-
den geen spectaculaire emissies gevonden. Die
stoffen zouden ook worden gemeten aan de auto-
snelweg A12 die daar in de buurt loopt. Is er daar
al uitsluitsel over ?

Het is goed dat er nieuwe onderzoeken worden
uitgevoerd, maar er moeten ook conclusies worden
getrokken uit de reeds uitgevoerde onderzoeken.
De oorsprong van de vervuilende stoffen moet dus
kunnen worden getraceerd, zodat de nodige con-
clusies kunnen worden getrokken. Op dat punt
blijven we nog wat op onze honger zitten.

De eerste en belangrijkste discussie moet gaan
over milieu en gezondheid. Als blijkt dat er een
verband is tussen de uitstoot uit het verleden, die
nu nog voor een deel voortduurt, en de gezond-
heidsproblemen in Wilrijk en Aartselaar, dan ligt
de conclusie voor de hand.

Daarnaast is het ook een financiële kwestie. Daar
zijn al veel indianenverhalen over verteld. De kos-
ten van een vervroegde sluiting zouden in de mil-
jarden frank lopen. De bedragen die de jongste tijd
in de media opduiken, zijn echter al veel kleiner
dan voorheen. Enkele maanden geleden zijn er
volstrekt verkeerde berichten rondgestuurd. Er is
zelfs gelogen. De zaken moeten echter serieus wor-
den geanalyseerd. We moeten ook de kosten van
een vervroegde sluiting durven plaatsen naast de
kosten van het verder openhouden van de oven.

Wat dat laatste betreft, blijft ook de grootste on-
duidelijkheid bestaan over de eventuele noodzaak
om in uitvoering van de Europese richtlijn te inves-
teren in een DeNOx-installatie. Isvag gaat ervan

uit dat dat niet nodig is, maar als blijkt dat de nor-
men die Europa oplegt inzake de uitstoot van stik-
stofoxide niet worden gehaald en er een nieuwe in-
vestering nodig is, dan zal de kwestie van de borg-
stelling klein bier zijn in vergelijking met het vers
geld dat moet worden gepompt in een oven die
tenslotte vervroegd moet worden gesloten.

De voorzitter : Minister Dua heeft het woord.

Minister Vera Dua : Mijnheer de voorzitter, colle-
ga’s, in dit dossier is de historische context van zeer
groot belang. De Isvag-verbrandingsoven staat
reeds jaren in het middelpunt van de discussie over
de relatie tussen milieu en gezondheid en over de
inplanting van verbrandingsinstallaties en stort-
plaatsen in de omgeving van woonbuurten.

De voornaamste aanleiding daartoe is het boek
‘Milieumaffia in Vlaanderen’ geweest, waarin mel-
ding gemaakt werd van een abnormaal hoog aantal
kinderen met genetische afwijkingen in de omge-
ving van de Neerlandwijk in Wilrijk. Onder meer
dit boek deed mijn voorgangers die bevoegd waren
voor leefmilieu en gezondheid ertoe besluiten een
onderzoek te gelasten bij enkele Vlaamse universi-
teiten naar de gezondheidstoestand van de omge-
ving.

Hierbij werd enerzijds de mogelijkheid onderzocht
om een biomonitoring in Vlaanderen op te zetten.
Anderzijds werden een paar honderd inwoners van
Wilrijk, Hoboken en Peer, wat het referentiegebied
was, grondig onderzocht met betrekking tot hun
gezondheidstoestand. Dit onderzoek wees uit dat
er licht significante verschillen vast te stellen waren
in de drie onderzoeksgebieden en dus ook in het
zogenaamde referentiegebied Peer.

Dit heeft ertoe geleid dat minister Vogels en ikzelf
beslist hebben een bredere biomonitoring op te
zetten. In een zevental gebieden onder milieudruk
zal een gezondheidsonderzoek worden doorge-
voerd bij 1400 pasgeborenen, adolescenten en vol-
wassenen. Deze proefpersonen zullen gedurende
meerdere jaren worden gevolgd.

In de sector van de huisvuilverbranding heeft de
milieu-inspectie doortastende acties ondernomen.
Op enkele jaren tijd werd de dioxine-uitstoot van
huisvuilverbrandingsovens sterk gereduceerd. Dit
heeft ertoe geleid dat alle verouderde installaties
werden gesloten. In andere installaties werd zwaar
geïnvesteerd om de nieuwe normen te halen. Ook
in de omgeving van Wilrijk werden de voorbije tien
jaar enkele belangrijke saneringen doorgevoerd.
De verbrandingsoven van het Antwerps universi-
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tair ziekenhuis en de verouderde afvalinstallatie
van IHK in Edegem werden intussen gesloten.
Ook de Isvag-installatie werd gedurende meer dan
een jaar stilgelegd om de nodige aanpassingswer-
ken door te voeren. Na een intensief meetprogram-
ma werd de oven heropgestart.

Ik heb steeds gesteld dat de Isvag-oven – net als
alle andere verbrandingsovens in Vlaanderen trou-
wens – strikt binnen de normen moeten functione-
ren. Elke lichte overschrijding wordt gevolgd door
een kordaat optreden van onze inspecteurs. Dit
heeft ertoe geleid dat de installatie van Isvag en de
verbrandingsovens van Oostende en Eeklo de
voorbije jaren voor enige tijd werden stilgelegd. De
verbrandingsovens worden dus erg goed in de
gaten gehouden en er volgen onmiddellijk acties
als de normen niet worden gehaald.

Omwille van de twijfels over de gezondheidstoe-
stand van de mensen in deze regio en omwille van
een historische schuld van de overheid in dit dos-
sier, heb ik bij de heropstart van de Isvag-oven
aangekondigd een onderzoek uit te voeren naar de
haalbaarheid van een vervroegde sluiting van de
oven. De juridische basis voor een ambtshalve slui-
ting ontbreekt, omdat Isvag tot op vandaag binnen
de geldende milieunormen werkt. Isvag heeft nog
een geldige milieuvergunning tot 2011.

U merkt terecht op in uw interpellatieverzoek dat
ik een vervroegde sluiting wens te steunen op twee
principes : vrijwilligheid en solidariteit van de be-
trokken actoren op het terrein van het Antwerps
afvalbeleid. Dit zijn de Isvag-directie zelf en de
vennoten-gemeenten, de stad Antwerpen als
hoofdaandeelhouder, het provinciebestuur, de ver-
schillende partners van de CVBA VERA – de ven-
nootschap die een alternatieve afvalinstallatie
bouwt op de Hooge Maey en het Antwerps afval-
beleid mee aanstuurt -, mogelijk andere geïnteres-
seerde bedrijven en natuurlijk ook de omwonen-
den die verenigd zijn in het actiecomité ‘De Pijp
Uit’.

Op het einde van 2001 heb ik de heer Hens, profes-
sor aan de afdeling menselijke ecologie van de
Vrije Universiteit Brussel, de opdracht gegeven om
met bovenvermelde actoren een gesprek aan te
gaan over de haalbaarheid van een vervroegde
sluiting. Tegelijkertijd werd door professor Umans
van het Limburgs Universitair Centrum de moge-
lijke kostprijs van een vervroegde sluiting bere-
kend. Hiervoor werd meermaals vergaderd met
technici en de directie van Isvag.

Beide professoren hebben hun werkzaamheden
bijna afgerond. In de loop van de volgende weken
zal nog een laatste bilaterale gespreksronde plaats-
vinden. Daarna zal ik een toelichtende bijeenkomst
organiseren waarop alle berokkenen worden uitge-
nodigd. Op die bijeenkomst zal ik enkele mogelijke
scenario's voorleggen, waarover betrokkenen zich
op een later tijdstip kunnen uitspreken. Iedereen
zal dan naar zijn bestuursorgaaan moeten stappen
met het oog op een definitieve uitspraak. Dit zal
niet lang meer op zich laten wachten.

Ik heb ondertussen eveneens vernomen dat Isvag
de afgelopen maand haar vennoten om goedkeu-
ring heeft gevraagd voor een borgstelling voor het
afsluiten van een bijkomende lening. Volgens de
Isvag-beleidsnota moet deze lening Isvag wat fi-
nanciële ademruimte geven om verder te kunnen
functioneren tot 2011. De beslissing over deze
borgstelling is uiteraard niet mijn bevoegdheid : die
komt de respectieve gemeenteraden toe.

Aan de directie en aan de voorzitter van Isvag wil
ik dienaangaande wel zeggen dat het nu niet op-
portuun is om dergelijke beslissingen voor te leg-
gen aan de gemeenteraden. Er dient immers ge-
wacht te worden op de definitieve uitspraak over
het al dan niet instappen in een vervroegd scenario.

Mijnheer Malcorps, ik zal nogmaals nagaan wat de
concrete resultaten van de metingen zijn. Zoals u
weet, kon bij een eerste onderzoek ter plaatse geen
duidelijke bron van contaminatie worden vastge-
steld. Toen u mij daarover onlangs vragen stelde,
waren de resultaten van de betreffende metingen
echter nog niet bekend. Die resultaten zullen nu
waarschijnlijk wel binnen zijn, en ik zal niet nalaten
u ze zo snel mogelijk over te maken.

De voorzitter : Mevrouw Van den Eynde heeft het
woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde : Mevrouw de
minister, in uw antwoord zegt u dat het boek de
doorslag heeft gegeven. Ik verwijs in dit verband
naar de geboortes, in de naburige wijken, van kin-
deren met aangeboren afwijkingen. Het zijn dus
wel degelijk ook de vaststellingen in de buurt zelf
die mede de doorslag hebben gegeven in dit dos-
sier.

U zegt ook dat de afvalverbrandingsovens beter
scoren op het vlak van de dioxines. Maar hoe zit
het met de PCB’s ? Daarop wordt onvoldoende
controle uitgevoerd. Als er dan toch controles of
metingen worden uitgevoerd, dan blijkt het om een
beperkte groep van PCB’s te gaan. Ik pleit dan ook
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voor een intensief meetprogramma waarbij alle
PCB’s worden onderzocht, zeker in het licht van de
vastgestelde afwijkingen.

U hebt het ook voortdurend over onderzoeken. We
hebben al zoveel onderzoeken achter de rug –
denk maar aan de onderzoeken van professor Vlie-
tinck en andere – en kunnen daar niet eeuwig mee
blijven doorgaan. Nu wilt u opnieuw het gifgehalte
meten. We kunnen toch niet telkens opnieuw aan
de reeds zwaar getroffen inwoners van de wijk vra-
gen zich opnieuw aan een onderzoek te onderwer-
pen zolang niet wordt voorzien in degelijke en con-
crete beleidsmaatregelen.

Graag had ik ook vernomen hoe het nu zit met het
voorzorgsprincipe. Meent u nu echt dat we het
voorzorgsprincipe niet kunnen laten spelen als we
niet kunnen bewijzen dat er zoveel kinderen wor-
den geboren met afwijkingen ? Er zijn toch zwaar-
wichtige redenen genoeg om aan te tonen dat zich
in die omgeving tal van gezondheidsproblemen
voordoen. Als het voorzorgsprincipe in andere lan-
den kan worden toegepast, waarom dan niet bij
ons ?

Tot slot had ik willen vernemen binnen welke ter-
mijn die onderhandelingen gevoerd kunnen wor-
den. Nu die Isvag-gemeenten gedwongen worden
een lening af te sluiten, dringt duidelijkheid vanwe-
ge de overheid met betrekking tot de onderhande-
lingen en het afdwingen van een eventuele ver-
vroegde sluiting zich op.

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Het zijn inderdaad
onder meer de conclusies van het boek ‘Milieumaf-
fia in Vlaanderen’ die tot het milieu- en gezond-
heidsonderzoek hebben geleid. Het is belangrijk
dat dit onderzoek wordt voortgezet, ook in de
Neerlandwijk, en dat dit wordt gecombineerd met
gelijkaardige onderzoeken op andere plaatsen
zodat men een en ander gebiedsgericht kan bekij-
ken en men een volledig plaatje krijgt. Het is ook
belangrijk dat de onderzoeken tot conclusies en
het implementeren ervan leiden. Vermits we nu
reeds over gegevens beschikken, kunnen ook al
conclusies worden getrokken.

Ik wil het ook even hebben over het financiële
plaatje. Isvag is niet alleen een politiek, maar ook
een technisch symbool geworden. Seghers Better
Technology heeft er alle belang bij om aan te tonen
dat Isvag, ondanks alles, wel de norm blijft halen.

Er werd zwaar in geïnvesteerd, maar financieel
blijkt het niet haalbaar te zijn dat aan te houden.
We moeten ons afvragen wat daarvan de repercus-
sies zullen zijn. Ik neem verder aan dat de milieu-
inspectie het halen van de norm blijft opvolgen.

De voorzitter : Minister Dua heeft het woord.

Minister Vera Dua : We moeten hier de discussie
over milieu en gezondheid, die uitgebreid werd ge-
voerd in het kader van de commissie ad hoc, niet
overdoen. Uit die discussie is gebleken dat we in
Vlaanderen dringend nood hebben aan een serieu-
ze biomonitoring.

Door de wetenschappers wordt telkens gezegd dat
de gegevens die voor Wilrijk voorhanden zijn, on-
voldoende zijn als bewijskracht. U zult zich in dit
verband de vergadering met de gezondheidsdes-
kundigen herinneren. Zij verklaarden dat die oven
er beter niet zou staan. Ik heb hen toen gevraagd –
indien die oven inderdaad risico’s inhoudt – deze
bevinding op papier te zetten, zodat ik iets in han-
den heb om de sluiting te kunnen verantwoorden.
Geen enkele wetenschapper bleek daar echter toe
bereid, omdat zij beseffen dat de gegevens weten-
schappelijk onvoldoende nauwkeurig zijn. Dat is
nu eenmaal de realiteit.

Ikzelf blijf ervan overtuigd dat de historische
schuld zeer groot is. Een aantal installaties heeft
enorme hoeveelheden dioxine uitgestoten. Nu be-
vinden we ons in een andere situatie. U zegt dat de
normen in andere landen wel worden nageleefd,
maar wij hebben de strengste norm in heel Europa
inzake de uitstoot van verbrandingsinstallaties. Als
ik die oven omwille van gezondheidsredenen sluit,
dan moet ik ook tien andere ovens sluiten. Dicht
bij mijn woning staat ook een verbrandingsoven
met ongeveer dezelfde uitstoot als de Isvag-oven.
Als ik manu militari wil optreden, moet ik hetzelf-
de doen voor de verbrandingsoven in Gent, in
Houthalen enz.

We kunnen ons de vraag stellen of we een dergelijk
beleid willen. Nu we erin zijn geslaagd de uitstoot
van dioxines aanzienlijk te verminderen omdat we
nu zeer performante verbrandingsinstallaties heb-
ben, moeten we zeer strenge controles uitvoeren
en nagaan of alles volgens de vastgelegde normen
gebeurt. Bij de Isvag-oven zitten we echter in een
speciale situatie wegens de inplantingsplaats. Nie-
mand zou nu nog een dergelijke inplantingsplaats
kiezen. Er is ook een historische schuld, en daarom
wil ik mij engageren. Een en ander moet echter ge-
beuren op vrijwillige basis.
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De discussie over de timing moeten we binnen de
maand afgerond hebben. Zoals was afgesproken
met de voorzitter van Isvag was alles ongeveer
eind maart rond. Ik heb binnenkort een afspraak
met de voorzitter. Tijdens die bijeenkomst kunnen
we voortwerken naar een moment waarop de con-
clusies worden getrokken.

De voorzitter : Mevrouw Van den Eynde heeft het
woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde : Ik ben het
ermee eens dat de monitoring moet opgevolgd
worden. Ik wil tegenspreken dat de wetenschap-
pers er zelf nog niet uit zijn, want een team van
tweeëntwintig professoren werd teruggefloten
omdat het bepaalde uitspraken had gedaan over de
Isvag-oven. We moeten de wetenschappers hun
werk laten doen.

Minister Vera Dua : Ik heb op geen enkel moment
een wetenschapper teruggefloten.

De heer Johan Malcorps : Dat dateert van vier jaar
geleden.

Mevrouw Marleen Van den Eynde : Een van de
professoren van het gezondheidsonderzoek is hier
geweest en heeft het zelf gezegd.

Met redenen omklede moties

De voorzitter : Door mevrouw Van den Eynde en
door mevrouw Vertriest werden tot besluit van
deze interpellatie met redenen omklede moties
aangekondigd. Ze moeten zijn ingediend uiterlijk
om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de
sluiting van de vergadering.

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

Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Paul Van Malderen
tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leef-
milieu en Landbouw, over aanplantingen van nieu-
we en uitbreiding van bestaande bossen, meer be-
paald in de regio Dendermonde-Buggenhout

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Van Malderen tot mevrouw Dua,
Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw,
over aanplantingen van nieuwe en uitbreiding van
bestaande bossen, meer bepaald in de regio Den-
dermonde-Buggenhout.

De heer Van Malderen heeft het woord.

De heer Paul Van Malderen : Mijnheer de voorzit-
ter, mevrouw de minister, sinds geruime tijd, meer
bepaald vanaf de Week van het Bos vorig jaar, wor-
den steeds meer eigenaars – en dan vooral land-
bouwers – ongerust over bepaalde verklaringen
van de plaatselijke ambtenaar van de afdeling Bos
en Groen, al dan niet gekoppeld aan plaatsbezoe-
ken. Hierover wil ik enkele vragen stellen.

Mevrouw de minister, tijdens de begrotingsbespre-
kingen hebt u, uitgaande van bepaalde prioriteiten,
een bosuitbreidingskaart onder de aandacht ge-
bracht voor bosuitbreidingen op Vlaams niveau. Is
het waar dat u zinnens bent in de regio Dender-
monde landbouwgrond aan te kopen voor bebos-
sing ? Welke procedure en aankoopstrategie wor-
den hiervoor gevolgd ? Is in overleg voorzien met
de lokale besturen ? Is er een lokalisatiestudie ge-
beurd ?

Wordt rekening gehouden met het bestaande bo-
demgebruik, de ligging en de kwaliteit van de
grond ? Zijn er richtlijnen of beperkingen wat de
prijs betreft ? Behoudt de gebruiker zijn voorkoop-
recht ? Hoe worden eventuele gebruikers
vergoed ?

Vorige week verscheen in een plaatselijke informa-
tieblad het volgende bericht : ‘Waters en Bossen zal
een parkparking aanleggen, vlak naast het bos in
het parkgebied. De werken zullen voltooid zijn
tegen 2003.’ Is het mogelijk hier iets meer over te
vernemen ?

De voorzitter : Mevrouw Vertriest heeft het woord.
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Mevrouw Isabel Vertriest : Mijnheer de voorzitter,
ik wil reageren op de teneur van de vraag. De heer
De Roo heeft ooit een voorstel gedaan dat hier op
zijn plaats zou zijn. Men zou in dit geval de formule
‘I declare intrest’ moeten uitspreken. In Engeland
is het de gewoonte dat wie een belang heeft bij een
dossier, dit eerst zegt, en dan pas het dossier be-
spreekt.

Het gaat hier duidelijk over onder meer Buggen-
hout-bos, één van onze oudste en meest waardevol-
le bossen in de provincie Oost-Vlaanderen, waar
zeer weinig bossen zijn, en waar vroeger een aantal
inbreuken werden gepleegd waarbij in beschermd
gebied gebouwen werden neergepoot. We hebben
daar te maken met een historisch deficit. Ik pleit er
tevens voor om voor de streek Buggenhout-bos en
de hele omgeving van Dendermonde, waar nog een
aantal zeer interessante en ecologisch waardevolle
bossen zijn, offensief aan bosuitbreiding te doen.
Er zijn al lokalisatiestudies gebeurd.

De voorzitter : De heer Van Malderen heeft het
woord.

De heer Paul Van Malderen : Mevrouw Vertriest,
ik heb geen probleem met het waardevolle aspect
van het bos. U zinspeelt op belangen, maar ik kan u
garanderen dat ikzelf in deze zaak geen enkel be-
lang heb. Verschillende mensen hebben me die vra-
gen gesteld. Als landbouwers ambtenaren van de
afdeling Bos en Groen over hun velden zien lopen,
vragen ze zich af wat die komen doen.

De voorzitter : Minister Dua heeft het woord.

Minister Vera Dua : Mijnheer de voorzitter, colle-
ga’s, bij de afdeling Bos en Groen lopen initiatie-
ven voor twee bosuitbreidingsprojecten in de om-
geving van Dendermonde en Buggenhout. Het
gaat om de aanleg van het stadsbos Dendermonde
en om een uitbreiding van het Buggenhoutbos. De
aanleg van het stadsbos past in de algemene doel-
stelling om in Vlaanderen stadsrandbossen aan te
leggen. De uitbreiding van het Buggenhoutbos is
een evident project. Indien de mogelijkheid om
een bestaand bos uit te breiden zich aandient, moet
die kans immers worden benut.

Mijn ambtenaren onderzoeken gronden die in aan-
merking komen voor bebossing en die spontaan te
koop worden aangeboden door de eigenaars. Soms
worden ook stukken privé-bos te koop aangebo-
den, waardoor een bestaand bos kan worden uitge-
breid. Het Buggenhoutbos is een van de grotere
boskernen in Oost-Vlaanderen en heeft een zeer
duidelijke recreatieve functie naast zijn ecologische
functie. Bosuitbreiding zou de recreatiemogelijkhe-

den voor de mensen van Buggenhout en omstre-
ken aanzienlijk verbeteren.

Het stadsbos Dendermonde is een initiatief van de
stad Dendermonde. Het lokale bestuur moet im-
mers altijd het initiatief nemen. Er is een eerste be-
spreking geweest met de afdeling Bos en Groen.
Het Vlaams Gewest heeft nog geen aankoopinitia-
tieven genomen, maar ik ben steeds bereid om in
overleg met de stad Dendermonde te bekijken hoe
de aanleg eventueel kan worden gerealiseerd.

Het Buggenhoutbos is een domeinbos, wat bete-
kent dat het Vlaams Gewest zelf het initiatief tot
uitbreiding heeft genomen. In deze context zijn al-
leen nog maar vrijwillige aanbiedingen van eige-
naars onderzocht. Ik ken de specifieke situatie niet
tot in het detail, maar wat kan gebeuren, is dat een
eigenaar contact opneemt met de afdeling Bos en
Groen, maar zijn pachter niet verwittigt. Het is dus
mogelijk dat bepaalde pachters op een bepaald
ogenblik hevig schrikken.

Voor door de eigenaars vrijwillig aangeboden
gronden wordt door de afdeling Bos en Groen on-
derzocht of ze in aanmerking komen voor aan-
koop. De criteria die daarbij worden gehanteerd,
hebben onder andere te maken met de ligging en
met de prijs. Er moet telkens een schattingsverslag
worden aangevraagd bij het aankoopcomité. Na
gunstig advies van de Inspectie van Financiën be-
palen we al dan niet een aankoopbedrag. Als dat
bedrag wordt vastgelegd, worden er onderhande-
lingen gestart met de eigenaars en de grondgebrui-
kers.

Op dit ogenblik zijn er nog geen localisatiestudies
gepland voor de aanleg van een nieuw bos in de
regio. Die zullen aan bod komen naar aanleiding
van de afbakening van de gebieden van het buiten-
gebied in het kader van het ruimtelijk structuur-
plan Vlaanderen. De bestemming ‘bosuitbreidings-
gebied’ wordtop de bestemmingsplannen aange-
duid via de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Aan
deze afbakening is een inspraakprocedure gekop-
peld. Zo kan iedereen zijn bezwaren laten horen.

Bij aankoopdossiers wordt inderdaad rekening ge-
houden met de ligging van de grond. Er wordt
onder andere nagegaan of die grond in de buurt
van een bestaand bos ligt. Het al dan niet pachtvrij
zijn van de gronden is ook een criterium dat wordt
gehanteerd. De voorkeur gaat altijd uit naar gron-
den die pachtvrij zijn. De bodemkwaliteit komt aan
de orde bij het feitelijke bebossingsplan.

De maximale aankoopprijs wordt bepaald door het
aankoopcomité op basis van vergelijkingspunten
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uit de omgeving. Er worden dus marktconforme
prijzen betaald.

De gronden worden aangekocht voor doeleinden
van algemeen belang. Volgens de pachtwet heeft de
pachter geen recht van voorkoop, maar de pachto-
vereenkomst kan pas worden opgezegd na het ver-
lopen van de pachtperiode van negen jaar. Wij stre-
ven steeds naar een minnelijke schikking met de
pachter. We nemen dus altijd contact op met de
pachters. Het is mogelijk dat we de pachtvergoe-
ding onmiddellijk uitbetalen. Het is ook mogelijk
dat de pachter de gronden tijdelijk verder gebuikt,
gecombineerd met een gebruiksvergoeding die
lager is dan de pachtvergoeding. Indien mogelijk of
gewenst, zoeken we ook naar ruilgronden en der-
gelijke. We proberen dus oplossingen op maat uit
te werken. Uit de praktijk blijkt dat we in de mees-
te gevallen een regeling kunnen uitwerken die de
eigenaar en de pachter bevallen.

De voorzitter : De heer Van Malderen heeft het
woord.

De heer Paul Van Malderen : Ik had nog een bijko-
mende vraag toegevoegd.

Minister Vera Dua : Die had te maken met de aan-
leg van een parking. Ik ben daar echter niet van op
de hoogte. Ik zal dat eens navragen.

De heer Paul Van Malderen : Ik onthou dus dat er
nog niet echt iets concreets is gebeurd. Er zijn dus
wel enkele aanbiedingen.

Minister Vera Dua : De stad Dendermonde is blijk-
baar geïnteresseerd in het aanleggen van een stads-
bos. Ik weet echter nog niet waar.

De voorzitter : De heer Van Looy heeft het woord.

De heer Jef Van Looy : Mevrouw de minister, als ik
u goed heb begrepen gaat het om landbouwgron-
den en hebben de pachters geen voorkooprecht.

Minister Vera Dua : Voor bijvoorbeeld groengebie-
den geldt in de perimeter het voorkooprecht van
de pachter. Als de overheid een dergelijk gebied
wenst aan te kopen, kan de pachter zijn voorkoop-
recht laten gelden. Hier gaat het echter om land-
bouwgrond voor bebossing en heeft de pachter
geen voorkooprecht. (Opmerkingen van de heer Jef
Van Looy)

De heer Jef Van Looy : Ik denk dat wat u zegt, niet
correct is.

Minister Vera Dua : Als het om doeleinden van al-
gemeen belang gaat, geldt artikel 52, 3° van de
pachtwet en heeft de pachter geen recht van voor-
koop.

De heer Jef Van Looy : Ja, maar in dit geval moet
dan eerst het algemeen belang worden aange-
toond. Men kan bijvoorbeeld het algemeen belang
inroepen als men een stuk grond langs de Schelde
wil onteigenen om er overstromingsgebied van te
maken. Over tien jaar zal er in dat geval nog steeds
sprake zijn van algemeen belang. De tijd speelt een
belangrijke rol. Ik wil over dit onderwerp een in-
terpellatie indienen, want de manier waarop de
wetgeving in deze wordt geïnterpreteerd baart me
zorgen.

De voorzitter : Volgens mij valt dit onder de be-
voegdheid Binnenlandse Aangelegenheden. De ad-
ministratie Binnenlandse Aangelegenheden moet
bij elke verwerving haar toelating geven aan het
gemeentebestuur om het algemeen belang in te
roepen.

De heer Jef Van Looy : Er komt hier veel recht-
spraak bij kijken. De rechter moet er steeds van
uitgaan dat het algemeen belang vandaag moet
worden aangetoond, en niet over zoveel jaren op
het einde van de pacht.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Gerald Kindermans
tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leef-
milieu en Landbouw, over het parkeerverbod voor
LPG-voertuigen in ondergrondse ruimten

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Kindermans tot mevrouw Dua, Vlaams
minister van Leefmilieu en Landbouw, over het
parkeerverbod voor LPG-voertuigen in onder-
grondse ruimten.

De heer Kindermans heeft het woord.

De heer Gerald Kindermans : Mevrouw de minis-
ter, het Vlarem stelt een verbod in voor de toegang
van LPG-voertuigen, andere dan gewone perso-
nenwagens, tot overdekte parkings. In de praktijk
worden echter, op basis van brandweeradviezen,
alle auto’s uitgerust met een LPG-tank geweerd uit
overdekte parkings. Door de nieuwe, strengere re-
gelingen inzake LPG-installaties met het oog op de

-7-

Dua

Vlaams Parlement  –  Commissievergadering  –  Nr. 190  –  16 april 2002



verbetering van de veiligheid van LPG-voertuigen
is die reglementering eigenlijk achterhaald.

Recentelijk werd er een lagere taks voor inver-
keerstelling van milieuvriendelijke wagens in het
vooruitzicht gesteld. Voor LPG-wagens wordt een
korting toegekend van 298 euro, terwijl een premie
van 508 euro wordt uitgekeerd voor het laten
plaatsen van een erkende installatie. Het is dan ook
onbegrijpelijk dat de overheid niets onderneemt
om het volkomen achterhaalde verbod om gebruik
te maken van ondergrondse parkeergarages onge-
daan te maken. Veel mensen vinden die maatregel
toch wel heel verdacht. Hij stamt uit vroegere tij-
den.

U hebt op 6 april 2000, dus meer dan twee jaar ge-
leden, op een vraag van de heer Coens geantwoord
dat u niet van plan was de afschaffing van die Vla-
rem-regels te overwegen. U verwees naar een stu-
die in het kader van het milieubeleidsplan, waarin
het potentieel van aanvullende maatregelen ter be-
vordering van milieuvriendelijke voertuigen en
brandstoffen wordt bestudeerd.

Door de tegenspraak tussen die uitspraken en die
van uw federale collega’s Aelvoet en Durant, is de
verwarring op het terrein enorm. Ook de pers weet
het niet meer. De ene beweert dat LPG-auto’s in
ondergrondse parkings worden toegelaten. Zo kon
men in De Morgen van mei 2001 bijvoorbeeld het
volgende lezen : ‘Alvast een praktisch voordeel is
dat LPG-auto’s die aan de nieuwe strenge normen
voldoen, ongehinderd parkeergarages binnen
mogen’. Het Laatste Nieuws drukt het als volgt
uit : ‘Met de sticker die men na controle van de
tank krijgt, mag men zonder probleem in onder-
grondse parkings binnen’. Andere berichten spre-
ken dit dan weer tegen. In Het Nieuwsblad van ja-
nuari 2002 staat dat minister Durant werkt aan een
afschaffing van het parkeerverbod en dat de Civie-
le Bescherming en de brandweerdiensten daarover
nog hun advies moeten geven. In De Tijd klinkt het
zo : ‘LPG-wagens mogen ook nog altijd geen ge-
bruik maken van ondergrondse parkeergarages,
hoewel er wel sprake is van een versoepeling van
de regels op dat gebied’. Omdat er ook bij de
media onduidelijkheid is, wordt er tegenstrijdige
informatie de wereld ingestuurd.

Het is mijns inziens ontoelaatbaar dat de overheid
via fiscale maatregelen en via premies milieuvrien-
delijke brandstof aanmoedigt, terwijl nog steeds
niets wordt ondernomen om het gebruik van LPG-
auto’s mogelijk te maken. In februari 2002 stond in

Het Laatste Nieuws dat de minister haar volgende
ministeriële wagen zal laten uitrusten met een
LPG-installatie. De vraag moet dan worden gesteld
waar de minister haar voertuig wil parkeren, want
aan de parkeergarage voor de Vlaamse parle-
mentsleden staat een groot verbodsteken voor
LPG-auto’s.

Een paar weken geleden was ik van plan een auto
te kopen. Ik heb toen gebeld met de diensten van
het parlement om te vragen of ik met mijn auto in
die garage zou mogen, als ik hem liet uitrusten met
LPG. Men heeft mij geantwoord dat dat nu nog
niet mocht, maar dat het binnen enkele maanden,
wanneer we het nieuwe gebouw betrekken, wel
zou kunnen. Ik vroeg of ze dat voor mij op papier
wilden zetten. Na drie weken bleek echter dat ze
dat niet op papier konden zetten omdat de dien-
sten er niet zeker van waren dat het wel zou
mogen, en dat ze daarom wachtten op de overheid.
Ik krijg dus geen garantie op papier, en dat is de
reden waarom ik me gisteren een diesel heb aange-
schaft. Ik vind het dus zeer erg dat u er niet in
slaagt om hier iets aan te doen. Twee jaar geleden
zei u dat u er geen vertrouwen in had. Ik wil u ge-
rust uw eigen antwoord nog eens in herinnering
brengen.

Ik had graag een antwoord gekregen op de volgen-
de vragen. Wat is het resultaat van de studie die u
hebt aangekondigd in april 2000, en welk gevolg
werd daaraan gegeven ? Hebt u enig zicht op de
vordering van de gesprekken die worden gevoerd
op de verschillende niveaus om de afschaffing van
het feitelijk verbod op LPG-auto’s in ondergrondse
parkeergarages te bekomen ? Wat is uw huidige
visie op een aanpassing van die Vlarem-regels ?
Bent u van plan om hieromtrent initiatieven te
nemen ? Welke maatregelen hebt u genomen om
LPG als milieuvriendelijke brandstof te promoten,
buiten het feit dat u zelf een voertuig zou kiezen
dat op LPG rijdt ? Zult u de brandweerdiensten
vragen een einde te maken aan de achterhaalde
bezwaren tegen het gebruik van die ondergrondse
garages door LPG-auto’s ? Bent u het eens met de
visie van uw federale collega’s, dat LPG minstens
even veilig, zoniet veiliger is dan benzine- of diesel-
voertuigen ?

De voorzitter : Minister Dua heeft het woord.

Minister Vera Dua : Mijnheer de voorzitter, colle-
ga’s, de desbetreffende studie werd inderdaad afge-
rond in mei 2001. De resultaten werden voorgelegd
aan de betrokkenen. Op basis van de studie en de
reacties van de actoren werd een eerste ontwerp
van beleidsnota opgesteld. Dit sluit ook aan bij het
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Vlaams Klimaatplan. Tegen de zomer zal de be-
leidsnota volledig zijn uitgewerkt. De hoofdlijnen
zijn de volgende.

Op korte termijn biedt de conversie – dus de aan-
passing – van voertuigen het grootste positieve ef-
fect inzake reductie van uitstoot. De aanpassing
van voertuigen betekent dat bestaande voertuigen
worden omgebouwd naar een milieuvriendelijker
alternatief door het plaatsen of vervangen van na-
behandelingssystemen of door het aanpassen van
de motor naar een andere brandstof. In Vlaande-
ren komt nu vooral het bussenpark van De Lijn in
aanmerking. Dergelijke maatregelen hebben een
zeer groot effect op de luchtverontreiniging.

Op langere termijn zal de conversie van voertuigen
een uitdovend karakter hebben. Dit moet worden
opgevangen door de burger te stimuleren om te
kiezen voor stillere en schonere voertuigen. Stimu-
leren van het gebruik van milieuvriendelijke voer-
tuigen betekent tevens een stimulans voor de con-
structeurs om motoren nog schoner en stiller te
maken.

Hierbij is een tweesporenbeleid aangewezen. Ten
eerste is er het stimuleren van het gebruik van mi-
lieuvriendelijke voertuigen. Ten tweede is er de
zoektocht naar de technologie die op een economi-
sche wijze een globale oplossing kan bieden.

De desbetreffende Vlarem-indelingslijst geldt
enkel voor al of niet overdekte ruimten waarin drie
of meer autovoertuigen en/of aanhangwagens, an-
dere dan personenwagens, worden gestald. Die zijn
dus ingedeeld. In tegenstelling tot wat u zegt, geldt
de verbodsregel voor LPG-voertuigen niet voor
overdekte parkings, maar enkel voor de toegang
van LPG-voertuigen, andere dan personenwagens,
tot ondergrondse ruimten. Het is dus eigenlijk een
heel beperkte categorie die daarmee wordt gevi-
seerd.

Het behoud van dit verbod in het Vlarem lijkt me
nog weinig opportuun aangezien er in de praktijk
weinig of geen ondergrondse parkeerruimten voor
bestel- of vrachtwagens zijn. Bovendien halen be-
paalde brandweerdiensten, op de vraag van bur-
gers of ze hun wagen op LPG in een ondergrondse
parking mogen zetten, de desbetreffende bepaling
uit het Vlarem aan, niettegenstaande het feit dat
die bepaling op dat vlak eigenlijk niet van toepas-
sing is.

Er zijn inderdaad op federaal niveau gesprekken
geweest met andere betrokkenen. De Beroepsver-
eniging der Verzekeringsondernemingen heeft na
onderzoek laten weten dat het toegangsverbod in
ondergrondse parkings niet voortvloeit uit contrac-
tuele bepalingen die door de verzekeringsmaat-
schappijen worden gehanteerd.

Als uit verdere besprekingen op federaal niveau
met de brandweer zou blijken dat er geen gegron-
de veiligheidstechnische redenen zijn om een ver-
bod te handhaven, zullen we inderdaad de af-
schaffing van het bewuste artikel bepleiten. Eigen-
lijk is dit al min of meer beslist. Dit zal worden be-
sproken bij de Vlarem-herziening die momenteel
in voorbereiding is. In die zin is mijn standpunt dus
wel enigszins gewijzigd ten opzichte van twee jaar
geleden.

Een aantal maatregelen om LPG te promoten, zijn
in de eerste plaats een federale bevoegdheid. De
federale overheid heeft reeds een aantal maatrege-
len genomen, waaronder de subsidie voor de instal-
latie van een LPG-tank in een benzinevoertuig en
de verlaagde accijnzen op LPG-brandstof.

Zoals u zelf aanhaalt, werden door de Vlaamse
overheid ook al inspanningen geleverd. Ik verwijs
naar de belasting op de inverkeerstelling, die zal
worden verlaagd voor milieuvriendelijke voertui-
gen. De bevoegdheid hiervoor werd op 1 januari
2002 overgedragen van de federale overheid naar
de gewesten. Daarnaast worden dankzij de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met gemeenten en
provincies, die op 1 januari 2002 van start ging, de
gemeenten en provincies gestimuleerd hun eigen
voertuigenpark uit te bouwen met milieuvriendelij-
ke voertuigen.

In het actieprogramma milieuvriendelijke voertui-
gen en brandstoffen zullen een aantal maatregelen
verder worden uitgewerkt. Het is hierbij niet de be-
doeling om LPG apart te behandelen. Wel is het de
bedoeling om globale maatregelen uit te werken
die het gebruik van alle milieuvriendelijke voertui-
gen bevorderen. Hierbij wordt gedacht aan een
verdere aanpassing van de fiscaliteit. Dit zou niet
enkel gebaseerd worden op de Euro-norm van het
voertuig. Er zou ook rekening worden gehouden
met de gemeten emissies.

Verder wordt er ook nog gedacht aan de volgende
maatregelen : het uitwerken van een label waar-
door de consument ingelicht wordt over de milieu-
vriendelijkheid van het voertuig, het uitbouwen
van de administratieve vloot met milieuvriendelij-
ke voertuigen, demonstratieprojecten, sensibilisa-
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tie, enzovoort. Dat zal dus allemaal mee worden
opgenomen in dat actieprogramma waaraan de
studie mede ten grondslag lag.

Parkeerruimten die uitsluitend zijn voorbehouden
voor personenwagens, zijn volgens het Vlarem niet
ingedeeld en zijn dus ook niet geviseerd door de
genoemde rubriek in het Vlarem. De eerder geci-
teerde Vlarem-verbodsbepaling is bijgevolg niet
van toepassing op parkeerruimten uitsluitend voor-
behouden voor personenwagens. Ik weet natuurlijk
niet hoe het zit in het Brussels Gewest. De parking
van het Vlaams Parlement valt niet onder mijn be-
voegdheid.

Met betrekking tot uw vraag over de ongunstige
adviezen van de brandweer, moet ik erop wijzen
dat de organisatie van de brandweerdiensten even-
eens een federale bevoegdheid is. Mijn ambt heeft
in deze dan ook geen enkele advies- of verorde-
ningsbevoegdheid. In die zin zou het natuurlijk niet
slecht zijn om via de VVSG de gemeenten te infor-
meren over de juiste interpretatie van de desbe-
treffende Vlarem-bepaling. Misschien kunnen we
zo ook aankondigen dat er duidelijkheid zal wor-
den gecreëerd op het moment dat dit uit het Vla-
rem zal verdwijnen.

De veiligheid van auto’s betreft een productnorme-
ring die tot de bevoegdheid van de federale over-
heid behoort. Ik wens hier dan ook slechts te ver-
wijzen naar de strengere veiligheidsnormen. Deze
zijn ingevoerd voor voertuigen die na 1 juni 2001 in
het verkeer werden gesteld. Het betreft onder
meer een automatische vulbegrenzer en een elek-
trisch bediende gasafnamekraan. Deze maatrege-
len zorgen voor een sterke verhoging van de veilig-
heid. De andere voertuigen die op LPG rijden,
hebben tijd tot 31 mei 2002 om hun installatie te
laten aanpassen. Ik denk dat het in deze evolutie
zeker opportuun is om de bestaande regeling in het
Vlarem af te schaffen.

De voorzitter : De heer Kindermans heeft het
woord.

De heer Gerald Kindermans : Ik neem akte van
het feit dat de minister voor een deel afwijkt van
haar mening van twee jaar geleden. Rekening hou-
dend met de nieuwe veiligheidsgaranties, meent zij
nu ook dat het verbod achterhaald is.

Brussel valt inderdaad niet onder de bevoegdheid
van het Vlaams Gewest. Twee jaar geleden ver-
klaarde de minister van Leefmilieu in het parle-

ment echter dat ze er niet zo zeker van was dat het
verbod zou worden opgeheven. Hierdoor aarzelen
de eigenaars van parkeergarages, die uiteindelijk
beslissen, om het toe te staan. De veiligheidsambte-
naar van het Vlaams Parlement aarzelt om voertui-
gen met LPG toe te staan voor de eigen parle-
mentsleden. Het heeft niet veel zin aan de overheid
en de gemeentebesturen te vragen hun eigen voer-
tuigen met LPG-installaties uit te rusten, als ze
geen toegang krijgen tot de ondergrondse parkeer-
garages van de administratie die ze bezoeken. Ik
vind het lachwekkend dat we in het parlement
maatregelen ondersteunen die een milieuvriende-
lijke brandstof moeten promoten, terwijl we in
onze eigen ondergrondse parkeergarage niet bin-
nen mogen.

Over het nieuwe gebouw werd mij telefonisch ge-
zegd dat het zal mogen. Drie weken later werd mij
meegedeeld dat een schriftelijke bevestiging niet
mogelijk is omdat er nog geen volledige zekerheid
over bestaat. Indien ik ondertussen een auto met
een LPG-installatie had gekocht, mocht ik niet
meer in de garage. Mijnheer de voorzitter, mis-
schien kunt u de voorzitter van het parlement vra-
gen hiervoor eens een goed woordje te doen.

De voorzitter : Ik kan daar niet in tussenkomen.

De heer Gerald Kindermans : Ofwel promoten we
dit echt, ofwel doen we slechts aan imagebuilding
zonder in praktijk iets te ondernemen. Mevrouw
de minister, het is belangrijk dat u hebt gezegd dat
dit in de Vlarem-regels zal worden herzien. Ik hoop
alleen dat dit geen jaren zal duren. Het kan toch
niet zo’n groot probleem zijn om dit punt op korte
termijn te veranderen ? Misschien kunt u daarover
zelf een mediaverklaring afleggen, zodat de publie-
ke opinie tenminste weet dat het niet langer ge-
vaarlijk is.

Minister Vera Dua : De bepaling gaat over onder-
grondse parkings voor vrachtwagens. Hieromtrent
bestaat er verwarring. Twee jaar geleden adviseer-
den mijn diensten dat er geen probleem bestaat
voor gewone LPG-wagens. Er was echter nog on-
duidelijkheid over de veiligheid van ondergrondse
parkings voor grotere voertuigen met LPG. Als ik
nu plots verklaringen afleg, zal bijvoorbeeld de
brandweer hierin de bevestiging zien van zijn over-
tuiging dat het ook personenwagens betreft. We
zullen in elk geval zo snel mogelijk stappen onder-
nemen om dit te schrappen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.
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Vraag om uitleg van de heer Roland Van Goethem
tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leef-
milieu en Landbouw, over de bouw van opslag-
tanks door de firma Oxeno

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Van Goethem tot mevrouw Dua,
Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw,
over de bouw van opslagtanks door de firma
Oxeno.

De heer Van Goethem heeft het woord.

De heer Roland Van Goethem : Mijnheer de voor-
zitter, mevrouw de minister, collega’s, de firma De-
gussa wil via haar dochter Oxeno in het Antwerpse
een nieuwe fabriek bouwen voor de aanmaak van
1-buteenproducten. De eenvoudigste oplossing
voor Degussa is het gebruik van twee opslagtanks
bij haar naaste buur, de firma Oil Tanking. Volgens
een of andere veiligheidswet kunnen er bij Oil Tan-
king geen nieuwe opslagtanks worden gebouwd,
omdat die een gevaar zouden vormen voor de
werknemers van Degussa. Wanneer deze tanks bij
Degussa worden geplaatst, brengen ze blijkbaar
geen gevaar meer mee voor de werknemers van
Degussa. Maar ze zullen omgekeerd misschien wel
een gevaar vormen voor Oil Tanking. Dit is kaf-
kaiaans.

Beide firma’s proberen een oplossing te vinden
voor hun probleem. Op de verschillende brieven,
mails en telefoontjes aan uw kabinet hebben ze
geen antwoord gekregen. Volgens een krantenbe-
richt is er zelfs niemand met dat dossier bezig. Het
is een feit dat het project aansleept. Oxeno heeft
het voor zes maanden in de koelkast moeten stop-
pen en begint ondertussen uit te kijken naar een
uitwijkmogelijkheid naar Duitsland.

Mevrouw de minister, hebt u enige kijk op het pro-
ductieverlies bij Oxeno ? Indien Oxeno zou uitwij-
ken naar Duitsland, hoeveel jobs zullen er dan in
het gedrang komen en welke gevolgen zal dit even-
tueel meebrengen voor andere chemische bedrij-
ven in Antwerpen ? Kunt u een oplossing geven
voor dit probleem en zo ja, wanneer ?

De voorzitter : Minister Dua heeft het woord.

Minister Vera Dua : Mijnheer de voorzitter, colle-
ga’s, de vragen van de heer Van Goethem hebben
betrekking op enerzijds de 1-buteen-eenheid van
Oxeno, dochter van Degussa, en anderzijds het ge-
bruik van opslagtanks bij het buurbedrijf Oiltan-
king NV voor de exploitatie van die eenheid. Mijn-
heer Van Goethem, ik begeef me met dit onder-

werp op glad ijs, want ik ben nog niet bij het dos-
sier betrokken. Andere instanties hebben er zich al
over uitgesproken, maar ik kan dat nog niet doen.
Ik probeer desondanks zo volledig mogelijke gege-
vens te verstrekken.

Volgens de voor mij beschikbare informatie waren
er met de milieuvergunning van de 1-buteen-een-
heid bij Degussa geen problemen. Met de opslag
bij Oiltanking NV waren er in eerste aanleg even-
min problemen, aangezien bestaande vergunde sfe-
ren zouden worden gebruikt. Het ging om tanks
die eerder door het andere bedrijf werden ge-
bruikt. Daarvoor moest wel de vergunning worden
vernieuwd, wat ook in eerste aanleg door de be-
stendige deputatie van de provincie Antwerpen
werd gedaan.

In datzelfde dossier werd evenwel ook door Oil-
tanking NV een milieuvergunning gevraagd voor
nieuwe gasopslagtanks. Die werd in eerste aanleg
door de bestendige deputatie van de provincie
Antwerpen geweigerd omdat het groepsrisico, op
basis van een toetsing aan de risicocriteria, te hoog
werd geacht. Dat was mee het gevolg van de bena-
dering dat de werknemers van Degussa in de vei-
ligheidsrapportage als externe personen moeten
worden beschouwd.

De nieuwe tanks waren niet rechtstreeks bestemd
voor het nu lopende Oxeno-project, maar waren er
slechts een gevolg van. Er werden immers twee
tanks aan het buurbedrijf afgestaan, waarna een
milieuvergunning werd gevraagd voor twee nieu-
we. Oiltanking NV wil op die manier de opslagca-
paciteit die het afstond voor de producten van de
Oxeno-eenheid, compenseren met nieuwe tanks.

Het door u aangehaalde probleem van het bedrijf
is veeleer het gevolg van het feit dat de afdeling
Preventieve en Sociale Gezondheidszorg APSG bij
de afdeling Milieuvergunningen beroep heeft aan-
getekend tegen de aan Oiltanking NV afgeleverde
vergunning. Daardoor is ook de vernieuwing van
de vergunning voor de bestaande tanks geschorst.
Daarna tekende ook Oiltanking NV bij mijn ambt
beroep aan. De beroepsprocedure is op 7 februari
2002 begonnen zodat ik uiterlijk op 6 juli 2002 over
dit beroepsdossier moet beslissen.

Beide beroepen werden dus bij mij ingediend.
Daarom kan ik er nu niets over zeggen. Ik heb het
dossier bovendien nog niet, want de procedure van
de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie
moet nog worden gevolgd. Toch wens ik op uw
vraag te antwoorden, want het is al te gemakkelijk
voor bedrijven die vinden dat het te lang duurt, om
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in de krant te beweren dat minister Dua niet thuis
geeft en er niets aan doet. Ik lig absoluut niet aan
de basis van de problemen. In tegenstelling tot wat
u beweert, namelijk dat brieven, e-mails en tele-
foons onbeantwoord bleven en niemand op mijn
kabinet het dossier in handen heeft of bekwaam is
een oplossing te vinden, hebben we in dit dossier
zeer kort op de bal gespeeld, ondanks het feit dat
we er nog niet bij betrokken zijn.

Het fundamentele probleem bij de beoordeling
van milieuvergunningsaanvragen voor Seveso-be-
drijven – want dat zijn het – is het ontbreken van
uniforme normen voor de kwantitatieve risicocrite-
ria, de zogenaamde QRA-criteria, een term uit de
veiligheidssfeer. Sinds 1994 worden risicocriteria
gehanteerd die geciteerd werden in het milieurap-
port MIRA 1994, doch zonder dat hierover al enige
beleidsvisie werd opgesteld.

Daarom heb ik reeds in oktober 2001 de admini-
stratie gevraagd een eenduidige beleidsvisie uit te
werken over het gebruik van QRA-criteria in de
veiligheidsrapportage en bij het verlenen van ver-
gunningen. Toen zowel Degussa, Oiltanking NV als
Sirev me eind januari van dit jaar aanschreven over
de door u aangekaarte problematiek, heb ik mijn
administratie onmiddellijk gevraagd de uitwerking
van de beleidsvisie te bespoedigen. We mogen voor
Seveso-bedrijven ook niet nonchalant te werk
gaan. Nadat de hiervoor opgerichte werkgroep
begin maart 2002 bijeenkwam, werd me gemeld dat
er tegen 18 april 2002 een uitgewerkt voorstel zou
zijn.

Ondertussen zijn mijn kabinetsmedewerkers ook
telefonisch gecontacteerd door enkele verantwoor-
delijken en consultants van de twee bedrijven.
Onze bedoelingen werden hen duidelijk meege-
deeld, en er is een duidelijke timing afgesproken.
Ik geloof dat ze zelf ook blij zijn dat een minister
beslist heeft voor eens en voor altijd wetenschap-
pelijk verantwoorde normen op het vlak van veilig-
heid vast te leggen. Op 19 maart heb ik de betrok-
ken bedrijven en Sirev ook schriftelijk van deze
aanpak op de hoogte gesteld. Dit toont aan dat het
dossier door mijn kabinet met meer dan de nodige
aandacht werd behartigd.

Het is algemeen bekend dat Vlaanderen met de
Vlarem-procedure over een van de kortste gewaar-
borgde afhandelingstermijnen voor milieuvergun-
ningen beschikt. Dat is voor de ondernemingen in
Vlaanderen zeker een troef.

Het komt uit onverdachte bron. Het ACV heeft
ooit een studie gemaakt over de vergunningster-
mijnen in de diverse Europese landen. We kwamen
daar als een van de beste uit. Bij ons zijn er dwin-
gende termijnen waaraan de overheid zich moet
houden. Europa heeft daar trouwens opmerkingen
over, maar dit terzijde.

We creëren dus zeker geen concurrentieel nadeel
voor bedrijven. In zoverre de hernieuwing van de
milieuvergunning tijdig wordt aangevraagd – dit
betekent één tot anderhalf jaar voor het vervallen
van de lopende vergunning – mag volgens het Vla-
rem de exploitatie van de inrichting worden voort-
gezet tot een definitieve beslissing is genomen,
zodat een eventueel schorsend beroep in deze geen
effect sorteert.

Voor de procedure voor de veiligheidsrapportage
bestaat wettelijk geen strikte timing. Dit is wel op-
genomen in het ontwerp van decreet inzake milieu-
effect- en veiligheidsrapportering. Dit ligt nu al on-
geveer een jaar bij de Raad van State. We hebben
er nogmaals op aangedrongen om dit zo vlug mo-
gelijk door te geven opdat het parlement dit zou
kunnen behandelen.

De door u gevraagde gegevens inzake productie-
verlies en tewerkstelling zijn mij niet bekend. Het
is in elk geval zo dat economische en/of sociale ele-
menten weliswaar uitermate belangrijk zijn, maar
nooit kunnen verantwoorden dat de vereiste veilig-
heid en risicobeperking niet worden gegarandeerd.
We moeten mijns inziens geen andere normen han-
teren voor de beoordeling van de veiligheid van
een bedrijf met 1.000 of 500 werknemers. Ik hoop
dat het parlement me erin steunt dat de veilig-
heidscriteria moeten worden nageleefd. Er moet
wel een beter beleidskader voor worden gecreëerd.
Veiligheid moet echter primeren boven alle andere
argumenten.

De voorzitter : De heer Van Goethem heeft het
woord.

De heer Roland Van Goethem : Mevrouw de mi-
nister, ik dank u voor uw antwoord. Ik heb niet ge-
pleit voor een lakser veiligheidsbeleid. Het is nor-
maal dat veiligheid primeert. We wachten de beslis-
sing van 6 juli af. Die zou een antwoord moeten
bieden aan de problemen van de bedrijven in
kwestie.

De voorzitter : Het incident is gesloten.
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Vraag om uitleg van de heer Erik Matthijs tot me-
vrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu
en Landbouw, over de schadevergoeding voor
landbouwers in kwetsbare gebieden

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Matthijs tot mevrouw Dua, Vlaams mi-
nister van Leefmilieu en Landbouw, over de scha-
devergoeding voor landbouwers in kwetsbare ge-
bieden.

De heer Matthijs heeft het woord.

De heer Erik Matthijs : Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, dames en heren, in de afgelopen
periode hebben we verschillende hoorzittingen
gehad over de wijziging van het decreet natuurbe-
houd en over de afbakeningscriteria van de kwets-
bare gebieden. In de rand daarvan stelde de minis-
ter dat ze tot driemaal toe een brief heeft gestuurd
naar de Europese Commissie met de vraag om de
vergoedingen die in MAP-2 en MAP-2 bis zijn in-
geschreven, goed te keuren.

Bij de bespreking van MAP-2 bis in het voorjaar
2000 heeft de commissie besloten om de vergoe-
dingen in twee delen op te splitsen : enerzijds teelt-
vergoedingen en anderzijds vergoedingen voor
landbouwers die vragen om onteigend te worden
als meer dan 50 percent van de bedrijfsoppervlakte
in kwetsbaar gebied ligt en de vergoeding voor pa-
trimoniumverlies bij vrijwillige verkoop van gron-
den in kwetsbare gebieden. De minister heeft toen
beloofd om daar aparte uitvoeringsbesluiten over
uit te vaardigen en daarover een afzonderlijke aan-
melding te doen bij de Europese instanties.

De minister heeft op een debatavond gezegd dat
als boerderijen om milieuredenen niet meer renda-
bel zijn, landbouwers zich moeten kunnen laten
uitkopen en daar een billijke vergoeding voor moe-
ten krijgen. Bij de bespreking van MAP-2 bis heeft
de heer Lachaert er ook voor gepleit om het patri-
moniumverlies apart te regelen. Volgens hem moet
deze problematiek niet aan Europa worden voor-
gelegd. ‘We acteren namens de VLD ook het poli-
tiek engagement van de minister om in een aparte
regelgeving voor een consistente oplossing te zor-
gen. We verwachten ter zake zeer snel een initia-
tief’. Ook de heer Denys verwacht van de minister
een duidelijke verbintenis, zodat de schadevergoe-
ding door patrimoniumverlies wordt geregeld in
uitvoeringsbesluiten.

Hoever staat het nu met de beloofde vergoedin-
gen, mevrouw de minister ? Wat is de stand van
zaken op vlak van de uitvoeringsbesluiten ? Gaat

Europa akkoord ? Er is dringend nood aan meer
duidelijkheid.

De voorzitter : De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, ik sluit me graag aan bij de
meer dan terechte vraag van de heer Matthijs.

Ik heb in de voorbije jaren u en uw voorgangers
herhaaldelijk ondervraagd over de economische
compensaties in het kader van het MAP. Mijn laat-
ste vraag, een schriftelijke, dateert van 24 juli 2001.
Op die vraag heb ik pas in september of oktober
een antwoord gekregen, een antwoord dat werd
gepubliceerd in het Bulletin van Vragen en Ant-
woorden van november-december 2001. Toen ik
vroeg naar de stand van zaken met betrekking tot
de vergoeding van het patrimoniumverlies ant-
woordde u mij : ‘We hebben bij brief van 9 juni
2000 aan de Europese Commissie een nieuw stand-
punt meegedeeld’. Dat standpunt werd dan door u
toegelicht. Vervolgens antwoordde u dat u op 14
juni 2001 bij de Europese Commissie opnieuw op
een spoedig antwoord hebt aangedrongen. Een
half jaar geleden liet u me weten dat u nog steeds
wacht op een antwoord van de Europese Commis-
sie.

Mag ik aannemen dat er ondertussen enige voor-
uitgang zit in dit dossier of dat er nieuwe feiten zijn
die u ons vandaag kunt meedelen ?

De voorzitter : Minister Dua heeft het woord.

Minister Vera Dua : De vergoeding voor patrimo-
niumverlies en de procedure van verplichte aan-
koop maakten deel uit van de totale groep van ver-
goedingen in het kader van het mestdecreet van
1995, dus in het kader van MAP-1.

Het onderzoek van de EU over dit globale pakket
van vergoedingen is niet gebonden aan vaste ter-
mijnen gezien de foutieve niet-aanmelding van
deze vergoedingen in het verleden, en kan bijge-
volg lang aanslepen. Om de landbouwers op korte
termijn een regeling te kunnen aanbieden, werd er
in MAP-2 bis voor geopteerd om de vergoedingen
voor patrimoniumverlies en de aankoopplicht los
te koppelen van de overige vergoedingen. Ik be-
doel daarmee de vergaderingen voor het echte op-
brengstverlies voor de gebruikers van de gronden.
Daartoe werd bij brief van 9 juni 2000 aan de Eu-
ropese Commissie een nieuw standpunt over de al
dan niet toepasselijkheid van de artikelen 87 en 88
van het EG-Verdrag met betrekking tot de vergoe-
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ding voor patrimoniumverlies en verplichte aan-
koop kenbaar gemaakt.

Op grond van een argumentatie werd aan de Euro-
pese Commissie gevraagd om de vergoedingen
voor patrimoniumverlies en de procedure van ver-
plichte aankoop niet te aanzien als staatssteun en
bijgevolg uit de lopende procedure op grond van
artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag te halen, reke-
ning houdend met het feit dat het hier gaat om
kwetsbare gebieden met drinkwaterwinning en dus
ook om het halen van een bijzondere milieukwali-
teit. Aangezien nog geen antwoord werd ontvan-
gen op hoger vermeld schrijven, werd via een
schrijven op 14 juni 2001 bij de Europese Commis-
sie aangedrongen op een spoedig antwoord. Tot op
heden bleef ook deze brief onbeantwoord. Ik kan
hier wel aan toevoegen dat wij nog enkele keren
informeel hebben geïnformeerd, waarop de Euro-
pese Commissie ons indirect liet weten dat we
eerst in orde moesten zijn met ons dossier vooral-
eer een antwoord op dergelijke vragen mag wor-
den verwacht.

De beheersovereenkomsten betreffen het op-
brengstverlies waar de heer Matthijs naar verwees.
Via die beheersovereenkomsten werd in het MAP
een vergoedingenregeling uitgewerkt ter compen-
satie van het opbrengstverlies en met het oog op
het verkrijgen van een bijzondere milieukwaliteit.
We zijn er gelukkig in geslaagd dit systeem te ka-
deren in het POP, dit is het Programma voor Plat-
telandsontwikkeling, zodat die financiering ook via
het Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor
de Landbouw kon gebeuren. Ik kan me echter niet
van de indruk ontdoen dat we opbrengstverlies
verschillend definiëren.

De heer Erik Matthijs : Het ging over de aankoop-
plicht van gronden in kwetsbare gebieden en over
het patrimoniumverlies bij vervreemding. De rest
is inderdaad geregeld.

Minister Vera Dua : Ik heb laten nagaan hoeveel
beheersovereenkomsten met de landbouwers afge-
sloten zijn en hoeveel daarvoor betaald is.

De commissie had mij inderdaad gevraagd snel
werk te maken van uitvoeringsbesluiten op het
vlak van schadevergoeding. We hebben dus onmid-
dellijk de uitvoeringsbesluiten vastgelegd voor wat
betreft de uitbetaling van de vergoedingen in het
kader van de beheersovereenkomsten. Zolang we
echter geen echt fiat krijgen van Europa met be-
trekking tot de vergoedingen voor het waardever-

lies van patrimonium, is het moeilijk dit dossier op-
nieuw op te starten. Zonder officieel fiat lopen we
het risico dat we door de maatregelen die we
nemen met een terugbetaling worden geconfron-
teerd.

Mijnheer De Meyer, u zult misschien opwerpen dat
we beter elke maand een brief zouden schrijven. U
mag echter niet uit het oog verliezen dat de betwis-
tingen met Europa over het verleden gaan. Een ne-
gatieve beslissing van Europa zal daarom niet al-
leen gaan over de geformuleerde voorstellen, maar
ook over de vergoedingen die reeds uitbetaald zijn.
Als Europa zegt dat dit niet kan, dan kan daar een
vraag aan gekoppeld worden om terugbetaling te
eisen van de landbouwers die ooit één jaar uitbe-
taald zijn geweest. Als we te snel gaan in dit dos-
sier, zouden we daar wel eens spijt van kunnen krij-
gen. Ik heb dus liever dat we eerst onze andere
zaken in orde brengen met Europa om dan de
zaken uit het verleden te regelen.

Ik ben in ieder geval bereid om om de zes maan-
den een nieuwe brief te sturen en op een antwoord
aan te dringen. Ik heb echter niet de indruk dat
men van plan is om daar snel werk van te maken.
Ik zie dit een beetje als een vorm van bestraffing
omdat dit niet tijdig werd aangemeld.

De heer Erik Matthijs : Op 14 juni 2001 werd dus
een laatste herinneringsbrief aan de Europese
Commissie geschreven en daarop is geen antwoord
gekomen.

Als een bedrijf voor meer dan 50 percent in een
kwetsbare zone is gelegen en dus niet meer renda-
bel kan zijn, waarom kan dit dan niet worden ont-
eigend of aangekocht ? Dat gebeurt toch ook bij
openbare werken ? Als men het aanmeldt, is men
verplicht om binnen een termijn bepaalde opmer-
kingen te maken.

Minister Vera Dua : Omdat mijn voorganger het
nooit heeft aangemeld bij de Europese Unie ver-
valt de verplichting voor de Unie om binnen een
bepaalde termijn te antwoorden.

De heer Erik Matthijs : Hoe zit dat bij een nieuwe
of gewijzigde aanmelding ?

Minister Vera Dua : Het is naar aanleiding van een
klacht naar boven gekomen.

De voorzitter : De heer De Meyer heeft het woord.

De heer Jos De Meyer : Mevrouw de minister, u
zegt dat dit in het verleden nooit is aangemeld,
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maar als antwoord op mijn vraag van 9 november
1999 zei u : ‘Voor de vergoeding in 1998 werden
twee besluiten vooraf aangemeld bij de Europese
Commissie. Een eerste besluit betreft de vergoe-
dingen voor patrimoniumverlies, verplichte aan-
koop en vergoedingen in groene en geel-groene ge-
bieden. Het tweede besluit omvat onder andere het
aspect productievermindering, mestafzet, mestop-
slag en kunstmeststofaankoop.’

Minister Vera Dua : Elk jaar moest er een nieuw
besluit genomen worden. Men heeft het dossier in-
geleid bij de Europese Unie naar aanleiding van
besluiten die niet aangemeld waren.

De heer Jos De Meyer : Daar hebt u gelijk in, maar
u mag niet zeggen dat er nooit één is aangemeld.
Het blijft mij verrassen dat er op een schrijven van
2000 en één van zes maanden later nog geen ant-
woord is gekomen. Indien u denkt dat een brief
schrijven niet het meest opportune middel is, dan
zijn er andere mogelijkheden voorhanden : de tele-
foon, een gesprek, enzovoort. Deze regering is nu
toch al tweeënhalf jaar bezig. Het ontgoochelt me
bijzonder dat dit dossier dermate traag vooruit
gaat.

Minister Vera Dua : Precies deze regering heeft
persoonlijke contacten met de Europese Commis-
sie. Daardoor juist hebben we een vergoedingenre-
geling kunnen realiseren. Hierin is mijn voorganger
nooit geslaagd.

Ten tweede kunnen we zoveel informele contacten
uitproberen als we willen, maar ik heb officieel van
mevrouw Wällstrom de boodschap gekregen dat
het tegen alle spelregels is om bij een dagvaarding
nog contact te hebben met de andere partij. We zit-
ten in de eindfase van een juridische procedure.
Contacten tussen haar diensten en de onze zijn of-
ficieel verboden. Elk contact is nu een gunst van
haar kant. Er is een zeer grote terughoudendheid
vanuit Europa om ons nog te woord te staan, na di-
verse telefoons en na telkens weer aandringen om
een dossier los te krijgen.

De heer Jos De Meyer : Mevrouw de minister, dit
geeft me bijna de indruk dat de contacten met Eu-
ropa niet allemaal in dezelfde lijn liggen en het af-
hankelijk is van welke minister contact heeft met
Europa.

De voorzitter : Of het hangt af van de afdeling Eu-
ropa en Milieu. Eigenlijk zou de administratie dat
moeten doen in plaats van de minister.

De heer Jos De Meyer : Mijnheer de voorzitter, u
zou beter in uw rol blijven.

De voorzitter : Ik spreek hier in mijn hoedanigheid
van sp.a'er. Ik vind het vervelend dat u voor de Eu-
ropese regels bent als ze u goed uitkomen, en erte-
gen als ze u niet goed uitkomen. Zo is men de so-
ciale Maribel ook nog altijd aan het terugvorderen.
Dat is een dossier van bijna tien jaar geleden. Men
moet correct handelen bij een aantal zaken. Ik heb
als effectief lid van deze commissie ook het recht
tussen te komen.

Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Robert Voorhamme
tot mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leef-
milieu en Landbouw, over de interpretatie van ru-
briek 18.1 "Groeven en graverijen" in Vlarem I

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Voorhamme tot mevrouw Dua, Vlaams
minister van Leefmilieu en Landbouw, over de in-
terpretatie van rubriek 18.1 "Groeven en graverij-
en" in Vlarem I.

De heer Voorhamme heeft het woord.

De heer Robert Voorhamme : Mevrouw de minis-
ter, het is niet mijn specialiteit, maar naar aanlei-
ding van het opstellen van het validatiedecreet en
de perikelen omtrent het Deurganckdok, heb ik
me erin moeten verdiepen. De interpretatie van ru-
briek 18.1 ‘Groeven en graverijen’ uit Vlarem I
zorgt, mede door uitspraken van de Raad van
State, toch voor enige verwarring.

Er is inmiddels – en dat is niet het probleem – voor
het uitgraven van het Deurganckdok een milieu-
vergunning aangevraagd in het kader van de ruimst
mogelijke interpretatie van rubriek 18.1. Het is niet
mijn bedoeling om daarop terug te komen, noch
wil ik met deze vraag interveniëren in de lopende
procedure. Wel moeten we ons zorgen maken over
de verwarring omtrent die interpretatie. Die kan
ons in de toekomst serieus parten spelen. Mijn
vraag komt voort uit mijn zorg om een correcte na-
leving van de regelgeving. Ik wil vermijden dat de
regelgeving door interpretatiemarges oneigenlijk
of onterecht wordt gebruikt in een aantal bezwaar-
procedures die kunnen zorgen voor uitstel, op-
schorting en dergelijke. Dit dan meer bepaald als
dezelfde interpretatie wordt gehanteerd als diege-
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ne waarvoor nu een milieuvergunningsprocedure is
ingesteld voor het graven van het Deurganckdok.
Als dezelfde interpretatie wordt gebruikt, dan
moeten we alle toekomstige bouwwerken van
enige omvang waarbij uitgraving komt kijken, be-
schouwen als milieuvergunningsplichtig onder ru-
briek 18.1. Het gaat dan immers steeds om een
vorm van groeven en graverijen.

Het kan nooit de bedoeling van de decreetgever
zijn geweest om infrastructuur- of natuurontwikke-
lingsprojecten te laten vallen onder een milieuver-
gunningsrubriek die volgens mij veeleer te maken
heeft met de commerciële exploitatie van groeven
en graverijen, waar commerciële ontzanding en
ontgrinding bij komt kijken. Commerciële exploi-
tatie gaat immers gepaard met de nodige transpor-
ten die niet eenmalig zijn maar gedurende lange
tijd gebeuren.

Ik baseer me op uitspraken van de Raad van State
en die speelt altijd op veilig. Als we dezelfde inter-
pretatie aanhouden, moet er ook een milieuver-
gunningsprocedure worden gestart voor de groe-
ven en graverijen bij de ondertunneling van de
HSL in Antwerpen. Een aantal van de natuuront-
wikkelingsprojecten die mede het gevolg zijn van
de havenontwikkeling, zullen in de ruime interpre-
tatie eveneens milieuvergunningsplichtig zijn. Het
is nodig dat er een eenduidige interpretatie komt.
Dat is niet alleen goed voor de mensen die verant-
woordelijk zijn voor de werken, maar ook voor de
mensen die procedures willen starten tegen de wer-
ken. Het is nodig dat de regelgeving voor iedereen
duidelijk is. Mevrouw de minister, u deelt mijn be-
kommernis. Er kan echter pas verandering komen
als het toepassingsgebied van rubriek 18.1 bij be-
sluit wordt verduidelijkt. Er zijn genoeg ministerië-
le omzendbrieven en regeringsbeslissingen waar-
van de Raad van State vindt dat ze niet voldoende
juridische basis hebben. Dat is mijn bekommernis.

Mevrouw de minister, misschien hebt u reeds de
nodige stappen gezet en hebt u meer uitsluitsel ge-
kregen. Deze kwestie is brandend actueel omdat
we ons in de toekomst mogen verwachten aan
steeds meer bezwaren van steeds mondiger burgers
tegen grote infrastructuurwerken of tegen grote
natuurcompensaties. Dan moet alles correct kun-
nen verlopen.

De voorzitter : Minister Dua heeft het woord.

Minister Vera Dua : Mijnheer de voorzitter, colle-
ga’s, rubriek 18.1 heeft betrekking op groeven en

graverijen, uitgravingen van de industriële winning
van steen, zand, grind, klei en dergelijke, met een
totale voor winning bestemde oppervlakte van
kleiner dan 1 hectare voor klasse 2 en van 1 hecta-
re en meer voor klasse 1. Aan de toepassing van
deze rubriek is een interpretatie gegeven door de
Raad van State. In verband met het begrip ‘indus-
triële winning’ zei de Raad van State in een arrest :
‘Bijgevolg lijkt te moeten worden aangenomen dat
het begrip ‘industriële winning’ betrekking heeft
op de omvang van de betrokken groeven en grave-
rijen en niet op het feit of een bepaalde groeve
wordt gegraven met als einddoel de uitgegraven
delfstoffen te gelde te maken’.

Door dit arrest kunnen er veel problemen en vra-
gen rijzen over hoe de rubriek 18.1 moet worden
geïnterpreteerd. Wanneer publieke of privé-infrast-
ructuurwerken een omvangrijke uit- of afgraving
van in de rubriek vermeld bodemmateriaal impli-
ceren, rijst de vraag of die uit- of afgraving moet
worden beschouwd als een groeve of graverij. Om
duidelijkheid en een gefundeerd antwoord op de
vraag te krijgen, heeft een externe deskundige een
onderzoek uitgevoerd in samenwerking met ver-
schillende afdelingen van het departement LIN. In
het rapport van 18 maart 2002 kwam de deskundi-
ge tot het besluit dat de bedoelde Vlarem-rubriek
18.1 niet van toepassing is op uit- of afgravingen bij
infrastructuurwerken. Ik heb de leden van de
Vlaamse regering van dit rapport op de hoogte ge-
bracht in de vorm van een mededeling. In deze me-
dedeling stel ik expliciet dat deze interpretatie de
meest correcte uitvoering van de rubriek tot gevolg
lijkt te hebben. In die mededeling zeg ik ook als
besluit dat de indelingsrubriek 18.1 moet worden
geïnterpreteerd zoals omschreven in het rapport,
namelijk dat groeven en graverijen bij infrastruc-
tuurwerken niet milieuvergunningsplichtig zijn,
voor zover het niet om industriële winning gaat.

Aan de administratie werd de opdracht gegeven
deze interpretatie toe te passen. Ik denk dat daar-
mee toch voldoende duidelijkheid is gegeven over
de toepassing van rubriek 18.1.

Aan de andere kant kunnen uitgravingen van een
aanzienlijke omvang natuurlijk een impact hebben
op mens en milieu. Ik denk dat iedereen het daar-
over eens is. Deze uitgravingen zouden eventueel
in aanmerking kunnen komen voor een milieuver-
gunning, maar dat moet dan worden geregeld via
een Vlarem-wijziging, en niet via artikel 18.1.

Het is zo dat er een MER-plicht is voor infrastruc-
tuurwerken, die ook een milieu-impact hebben.
Die MER-plicht geldt echter enkel voor bepaalde
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infrastructuurwerken, die zeer duidelijk zijn gedefi-
nieerd. De omschrijving van de activiteit en het ge-
bruik van drempelwaarden maken dat heel wat in-
frastructuurwerken niet aan een MER-plicht zijn
onderworpen. Uit de MER-lijst blijkt bijvoorbeeld
dat bouwprojecten van minder dan 10 hectare,
2.000 woningen of 100.000 vierkante meter bruto
kantoorvloeroppervlakte niet onderworpen zijn
aan een MER. De milieueffectrapportage wijst uit
dat de milieueffecten voor het uitgraven van een
dok of van een tunnel te vergelijken zijn met die
voor het uitgraven voor een ontginning. Naast het
ruimteverlies dient daarbij vooral te worden ge-
dacht aan de hindereffecten tijdens de uitvoerings-
fase en aan de gevolgen voor het grondwater, die
zich kunnen doorzetten naar vegetaties, woningen,
waterwinningen enzovoort.

Het was in elk geval niet de bedoeling van rubriek
18.1 om een milieuvergunningsplicht in te voeren
voor dit soort infrastructuurwerken. Daarover
moet duidelijkheid bestaan, zowel voor de buiten-
wereld als intern voor de administratie. Die duide-
lijkheid is er nu. Aan de andere kant moeten we
het debat voeren over de volgende vraag : gezien
het feit dat we al een MER-verplichting hebben
voor bepaalde infrastructuurwerken, is er dan nog
een bepaalde categorie waarvoor het beleid het
nodig acht om de milieu-impact op een of andere
manier in te schatten ?

De voorzitter : De heer Voorhamme heeft het
woord.

De heer Robert Voorhamme : Mevrouw de minis-
ter, ik deel uw mening over het feit dat we een
debat zouden moeten voeren. Bij grote infrastruc-
tuurwerken is er namelijk een vorm van milieuhin-
der. Indien deze werken onvoldoende worden ge-
dekt door de MER-plicht, moet men vanzelfspre-
kend nagaan of er geen wijziging moet gebeuren.

Ik apprecieer het ten zeerste dat u een rapport
hebt laten opstellen door een expert om na te gaan
hoe het dan precies zou moeten worden geïnter-
preteerd.

Bent u ervan overtuigd dat de Raad van State dit
voldoende zal vinden om de Vlarem-rubriek 18.1
op die manier te interpreteren ? Is juridisch gezien
de Raad van State gebonden aan het rapport dat u
hebt laten opstellen en naar aanleiding waarvan u
een opdracht hebt gegeven aan de administratie ?
Indien de Raad van State dit niet zo interpreteert,
denk ik dat er andere juridische stappen moeten

worden ondernomen. De Raad van State kan na-
tuurlijk niet voor wetgever spelen, maar moet de
regels en wetten juridisch interpreteren.

Minister Vera Dua : Als u echt wilt dat er een volle-
dig waterdichte situatie ontstaat, dan moet men in
het Vlarem de formulering van artikel 18.1 zo wij-
zigen dat er geen interpretatieproblemen kunnen
zijn. Ik wil zonder problemen die oefening nog
eens laten maken, zodat elke betwisting wordt uit-
gesloten. Er staan nog Vlarem-wijzigingen op sta-
pel.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Jacky Maes tot me-
vrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu
en Landbouw, over golfterreinen in de kustduinen

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Maes tot mevrouw Dua, Vlaams minis-
ter van Leefmilieu en Landbouw, over golfterrei-
nen in de kustduinen.

De heer Maes heeft het woord.

De heer Jacky Maes : Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, collega’s, een aantal jaren gele-
den bracht de sp.a een ambitieus plan uit voor een
duurzaam kustbeheer. Ondertussen zijn een aantal
belangrijke actiepunten van dat plan in volle uit-
voering of reeds uitgevoerd. Ik verwijs naar de af-
braak van home Theunis, het herstelplan voor de
IJzermonding, het Duinendecreet, enzovoort. Sinds
enige tijd komen er regelmatig nieuwe signalen die
pleiten voor bijkomende golfterreinen aan de kust.

De sp.a kant zich niet radicaal tegen de aanleg van
nieuwe golfterreinen aan de kust of elders in
Vlaanderen. Wel zijn er voor ons een aantal heel
belangrijke randvoorwaarden. Ten eerste moeten
door de golfclubs effectieve stappen worden gezet
om de golfsport in Vlaanderen toegankelijker en
socialer te maken. Uitgaande van de ruimte-inna-
me van een golfterrein spreekt het voor zich dat
het openstellen van de golfsport voor een breder
publiek wenselijk is. Ten tweede mogen de nieuwe
golfterreinen niet gelegen zijn in een beschermd
gebied. Ik verwijs hiervoor naar de problematiek
van de illegale campings die vandaag in de duinen
gesitueerd zijn, en waarvan we allemaal hopen dat
hieraan een einde wordt gesteld. Ten derde moeten
de nieuwe golfterreinen zo zijn uitgebouwd dat ze
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landschappelijk passen in de omgeving en ecolo-
gisch een meerwaarde vormen. Een vierde voor-
waarde is dat men, wanneer nieuwe golfterreinen
zijn uitgebouwd, eens moet durven nadenken over
de afbouw van bestaande golfterreinen die mo-
menteel verkeerd zijn ingeplant.

Rekening houdend met deze randvoorwaarden,
vragen wij dat de golfterreinen van Knokke en De
Haan worden herbekeken. Uit het Vlaams Golfme-
morandum blijkt dat men plannen heeft om deze
twee zonevreemde golfterreinen, gelegen in de dui-
nen, te regulariseren. Deze voorstellen tot regulari-
sering passen absoluut niet in een duurzaam na-
tuurbeleid voor de kustduinen. Het gaat over het
golfterrein van Knokke, dat door het gewestplan
Brugge-Oostkust is bestemd als parkgebied, wat
luidens artikel 20 van het natuurbehouddecreet
van 1997 een VEN-waardig gebied maakt van dit
gebied.

Ten tweede is er het golfterrein van De Haan, aan
de Vosseslag. Door het gewestplan Oostende-Mid-
denkust is dit bestemd als natuurgebied, wat er
eveneens een VEN-waardig gebied van maakt. De
bestemming natuurgebied van dit golfterrein werd
tijdens een nog onlangs afgesloten procedure van
inherzieningstelling van het gewestplan Oostende-
Middenkust door niemand in vraag gesteld. Het
gaat om meer dan 100 hectare waardevolle duinen
die zowel via het gewestplan als via de habitatricht-
lijn zijn beschermd. De golfterreinen van Knokke
en De Haan zijn zonevreemd en liggen in een zone
die juridisch en planologisch is beschermd.

Diverse natuurbewegingen reageren op deze voor-
stellen tot regularisatie. Ze willen dat het golfter-
rein in De Haan verdwijnt en dat het wordt ver-
plaatst naar de zone Mispelburg, aan de rand van
de polders. Die zone is vandaag een ecologisch
waardevol agrarisch gebied op het gewestplan. Het
vrijgekomen gebied in de duinen moet dan in het
VEN worden ingekleurd. Ook het golfterrein in
Knokke, ingekleurd als parkgebied op het gewest-
plan, en dus zonevreemd, wil men verplaatst zien
naar een minder kwetsbare zone. Het terrein zou in
afwachting moeten worden ingekleurd als ecolo-
gisch waardevol parkgebied, met als nabestemming
natuurgebied.

De sp.a-fractie kan zich scharen achter het item
‘golf uit de duinen’, maar we willen evenzeer er-
kennen dat de golfsport momenteel in volle bewe-
ging is. Er wordt gesproken over 22.000 gebruikers.
Het verliest steeds meer zijn elitair karakter. Daar-

tegenover staat echter dat die sport ruimteverslin-
dend is. We kunnen ons er niet mee akkoord ver-
klaren dat er golfterreinen zouden blijven liggen in
zones waar ze niet thuishoren.

Mevrouw de minister, ik heb de volgende vragen.
Wat is uw standpunt als minister van Leefmilieu
over het Vlaams Golfmemorandum ? Wat is uw
visie over de twee golfterreinen in de duinen ? Wat
zal daarmee gebeuren ?

De voorzitter : De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie : Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, collega’s, ik ken niets van gol-
fen, maar ik weet wel dat de golfsport enorm ruim-
teverslindend is. Ik ben net terug van Zuid-Afrika.
Daar ligt het ene golfterrein tegen het andere. U
moet me maar corrigeren als ik me vergis, maar
volgens mij heeft men voor een golfterrein min-
stens 50 hectare nodig.

Ik wil het even over het volgende aspect van deze
problematiek hebben. De landbouw in Vlaanderen,
en zeker ook in de kuststreek, is sowieso al enorm
in de verdrukking. Daarom zou het misschien wel
wenselijk zijn om, zoals de minister van Ruimtelij-
ke Ordening voorstelt, de bestaande golfterreinen
een effectieve nuttige bestemming te laten behou-
den in de toekomst, en dit in plaats van die terrei-
nen te beschermen, het golfen daar te verbieden en
de golfterreinen te verplaatsen naar gebieden waar
er vandaag aan actieve landbouw wordt gedaan.
Mijns inziens heeft niemand baat bij dit laatste. Het
zou gewoon nog maar eens een voorbeeld zijn van
hoe ruimteverslindend we als overheid soms te
werk gaan.

Er is ook een aanvraag in wording voor een soort
ecogolf in Koksijde. Dat staat ingeschreven in het
structuurplan van de gemeente Koksijde. Op zich is
dat geen enkel probleem. Indien deze twee golfter-
reinen echter moeten verdwijnen, zal er in Knokke
waarschijnlijk een ander golfterrein moeten wor-
den gezocht. Ook in De Haan zal er een ander
golfterrein moeten worden gezocht.

Misschien riskeert men zo een soort van boeme-
rangeffect. Mogelijk zal elke kustgemeente een
eigen golfterrein willen hebben. Op die manier zal
men zeer ruimteverslindend te werk gaan. Men zou
er misschien beter aan doen om de bestaande golf-
terreinen – die er al liggen – te laten blijven func-
tioneren. Zo kan men bijkomende ruimteverspil-
ling vermijden. Ik denk trouwens ook niet dat de
golfterreinen – waar ze nu liggen – echt zo milieu-
en ruimtebelastend zijn.
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De voorzitter : Mevrouw Vertriest heeft het woord.

Mevrouw Isabel Vertriest : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, collega’s, we zouden de dis-
cussie over de golfnota eens met de minister van
Ruimtelijke Ordening moeten voeren. Nu wordt er
immers vooral ad hoc over een aantal dossiers ge-
sproken.

Ik wil ervoor pleiten om dezelfde logica te volgen
die we hebben gevolgd voor andere zonevreemde
activiteiten. Als het gaat over kwetsbare gebieden,
moet men daar extra rekening mee houden. In die
zin denk ik dat men voor het golfterrein van
De Haan – Bredene, dat in natuurgebied – habitat-
gebied – ligt, inderdaad niet anders kan dan over te
gaan tot herlokaliseren. Op welke termijn dit dan
dient te gebeuren, kan dan nog worden bekeken.

In dat gebied zijn er nog een aantal relicten van be-
langrijke natuurwaarde. Tegelijk wil ik hier een
aantal overtredingen op een rijtje zetten, die ge-
beurd zijn op die golfterreinen. Op dit moment is
er immers heel wat hypocrisie in verband daarmee.
Op het moment dat er reactie is gekomen tegen de
golfsport wegens het ruimtegebruik, heeft de golf-
federatie gereageerd door te stellen dat de golf-
sport diende te democratiseren. Alleen via demo-
cratisering zouden ze genoeg maatschappelijk
draagvlak krijgen om die ruimte te krijgen. Dat is
de strategie van de golfclubs, waarmee ze vijf of zes
jaar geleden al begonnen zijn. Ze willen de sport
democratiseren om op die manier meer ruimte te
krijgen. Dat is wat nu bezig is. Daarom stel ik voor
om die golfnota eens uitgebreid te bekijken.

Ik wil nu een aantal overtredingen op een rijtje zet-
ten. Men zegt immers vaak dat het ecologische golf
niet zo slecht is voor de ruimte of voor de natuur.
Wat is er echter gedurende het laatste halfjaar aan
overtredingen op die golfterreinen aan de kust ge-
beurd ? Ik som even op : het illegaal kappen van
bos, het dempen van poelen, het verstevigen van
oevers, het opwerpen van een dijk met puin en klei
in de omgeving van het clubhuis, het aanleggen van
verharde wegen voor golfwagentjes, het bouwen
van schuilhuisjes en het gebruik van pesticiden en
van meststoffen. Het is duidelijk dat dit niet con-
form is met een bestemming als natuurgebied. Bo-
vendien zitten we in duingebied. Indien dit omge-
bouwd wordt tot een golfzone, gaan de relicten van
natuur zeker en vast verloren. We zitten in een pat-
situatie. Als het natuurgebied blijft, moet het golf-
terrein op termijn geherlokaliseerd worden. Ik
denk dat er geen andere oplossing bestaat in dit
soort gebieden. Het valt trouwens ook onder de
habitatrichtlijnen. Er is dus nood aan herlokalisatie

en compensatie. De verschillende belangen moeten
afgewogen worden. We moeten de discussie ten
gronde voeren in het kader van de Ruimtelijke Or-
dening.

Minister Vera Dua : De Vlaamse regering heeft
nog geen golfmemorandum goedgekeurd. Er is een
voorontwerp van golfnota. Dit werd uitgewerkt
door de golffederatie in overleg met het kabinet
van de minister voor Ruimtelijke Ordening en de
sector. Er heeft een eerste politiek overleg plaats-
gevonden over dit ontwerp. De conclusie was dat
deze nota zeker niet rijp is voor een beslissing. Er
zal dus nog wel over gediscussieerd worden. Niet-
temin is het interessant om ook binnen de commis-
sie te reflecteren over de manier waarop met golf-
activiteiten in Vlaanderen moet worden omgegaan.

Beide golfterreinen werden aangelegd tijdens de
eerste helft van de 20ste eeuw. Toen dacht iedereen
dat de kust een goudmijn was, waar al het mogelij-
ke moest worden gedaan om de zone inzake recre-
atie aantrekkelijker te maken. Er was zeker geen
zicht op de mogelijke kwetsbaarheid van dit ge-
bied. Bijgevolg had niemand aandacht voor de be-
scherming van natuurwaarden. Dit is ondertussen
natuurlijk veranderd. In die zin moeten wij dit toch
binnen dit nieuw perspectief bekijken.

De inrichting destijds als golfterrein betekende dat
ongeveer een derde van de oppervlakte van de in-
genomen duinengebieden werd omgezet in uiterst
soortenarme gazons. Die gazons zijn de eigenlijke
golfbanen of fairways. De overige twee derden van
de oppervlakte van de golfterreinen, de zogenaam-
de roughs en semi-roughs, worden minder intensief
gebruikt en onderhouden. Bijgevolg konden zich
hier heel waardevolle en voor de kustduinen typi-
sche half-natuurlijke habitats handhaven. In de
golfterreinen van Knokke en De Haan worden de
waardevolste mosduin- en duingraslandvegetaties
van de oost- en middenkust aangetroffen. De vege-
taties mosduin en duingrasland zijn opgenomen in
bijlage 1 van de Europese habitatrichtlijn als prio-
ritair in stand te houden aangeduid habitat. Daar-
om werden beide golfterreinen opgenomen in het
Europees habitatgebied ‘Duingebieden met inbe-
grip van de IJzermonding en het Zwin’. Deze habi-
tatomschrijving werd ook bij beslissing van de
Vlaamse regering van 18 mei 2001 gemeld aan de
Europese Commissie.

Het huidige beheer van de golfterreinen biedt on-
voldoende garanties voor het behoud van de
kwetsbare vegetaties. Vanuit de administratie wor-
den een aantal problemen gedetecteerd. Het on-
derhoud van de fairways als gazons impliceert een
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vrij zware bemesting. Andere problemen betreffen
het gebruik van herbiciden en beregening. Al deze
activiteiten hebben ongunstige effecten op het
kwetsbaar duingrondwater en op de waardevolle
duinvegetaties van die tussenliggende stroken half-
wilde vegetatie. Voorts wordt er harde infrastruc-
tuur zoals verharde wegen aangelegd. Dit leidt tot
habitatfragmentatie. Tenslotte blijken sommige
golfterreinbeheerders zich niet echt te storen aan
de wettelijke natuurvergunningsplicht of zelfs het
verbod op de wijziging van vegetaties. Op sommige
plaatsen is de natuurlijke vegetatie verwijderd en
soms worden er exotische planten ingebracht. Het
beheer is er vaak intensief en natuurlijke processen
verlopen uiteraard niet optimaal omdat er een me-
degebruik is. Uit al deze elementen blijkt dat het
gebruik van dergelijke zones als golfterrein natuur-
lijk niet optimaal is voor het behoud van de na-
tuurwaarden in de betreffende duingebieden.

Ik ben niet op de hoogte van concrete initiatieven
inzake een mogelijke verplaatsing van de golfter-
reinen. Het zou voor iedereen de beste oplossing
zijn indien er vanuit het lokale niveau en vanuit
Ruimtelijke Ordening op de één of andere manier
een soort verplaatsingsscenario kan worden uitge-
werkt. Het golfterrein van De Haan is op dit ogen-
blik inderdaad bestemd als natuurgebied. Dit bete-
kent dat het gebruik als recreatie zonevreemd is.
Mijn administratie en met name de afdeling Na-
tuur meldt mij dat het gemeentebestuur van Knok-
ke-Heist ermee zou hebben ingestemd om een na-
tuurtechnisch beheersplan voor dit golfterrein te
laten opstellen. In die zin is dat toch een tussenop-
lossing. Ik meen dat dit een positieve stap kan zijn
indien er garanties worden geleverd over de kwali-
teit van dit plan en de effectieve uitvoering ervan
door de privé-exploitant.

Deze mogelijkheden ressorteren echter onder
Ruimtelijke Ordening. In feite zou het Golfmemo-
randum voor een stuk een oplossing moeten bie-
den voor de geschetste problematiek.

De voorzitter : De heer Maes heeft het woord.

De heer Jacky Maes : Mevrouw de minister, ik
dank u voor uw antwoord, maar het voldoet uiter-
aard niet aan mijn verwachtingen. Ik wil er eerst en
vooral op wijzen dat die habitatrichtlijn eigenlijk
ook betrekking heeft op het paalsteenpanne, op
het natuurgebied Dije en op het naaktstrand van
Bredene. Omwille van de habitatrichtlijn kregen
we daar geen toelating voor een naaktstrand. Hon-
derd meter verder bevindt zich wel een golfterrein.

De noodzakelijke werken aan de gebouwen op het
golfterrein in De Haan kunnen niet uitgevoerd
worden omdat er voor zonevreemde gebouwen
geen bouwvergunning kan worden verleend. Dit is
een vicieuze cirkel waardoor het gebied verder
blijft verkommeren. Het verbaast me dat niemand
hiertegen heeft gereageerd bij de herziening van
het gewestplan en het openbaar onderzoek. Ook
de golfclub heeft niet gereageerd. Iedereen aan-
vaardt dus het gewestplan zoals het is.

Mevrouw de minister, u kent de natuurwaarde
beter dan ik. Het golfterrein van De Haan bestaat
uit echte duinen. Er zijn residuaire duinen be-
schermd op plaatsen waar je naar duinen moet
zoeken. Daar zijn het echter nog echte duinen, die
alleen door de Koninklijke Baan over een breedte
van 12 meter doorsneden zijn. Als we daar de dui-
nen kunnen herstellen, ontstaat er een duinencom-
plex dat nergens anders aan de Vlaamse kust te
vinden is.

We moeten vooruit zien en voor de toekomst zor-
gen. Als er geen andere plaats voor het golfterrein
kan worden gevonden, dan moet het golfterrein,
net zoals de campings en de campinghuisjes, daar
weg en kan er geen nieuw golfterrein komen. In-
tussen zijn er al nieuwe aanvragen ingediend voor
de aanleg van golfterreinen op andere plaatsen,
zoals in Koksijde, Nieuwpoort, enzovoort. Ik wil
niemand de golfsport ontzeggen, maar wie die
sport wil beoefenen, kan dat evengoed doen op an-
dere plaatsen, hetzij in De Haan, hetzij in Nieuw-
poort, hetzij in Koksijde.

We moeten prioriteiten stellen. Als we een gewest-
plan goedkeuren, dan moeten we het ook respecte-
ren en niet bij de eerste gelegenheid aanpassen.
Dat zou pas aanstootgevend zijn voor de man in de
straat, die zal zien dat campings moeten verdwij-
nen, terwijl golfterreinen mogen blijven. Dat is on-
verantwoord, en ik zal erover blijven waken dat dat
niet gebeurt, ook al levert het me geen stemmen
op.

De voorzitter : Minister Dua heeft het woord.

Minister Vera Dua : Dit is in de eerste plaats een
probleem van zonevreemdheid en ruimtelijke or-
dening. Het gaat in De Haan om een natuurgebied.
Er is weliswaar een vorm van gebruik die de na-
tuurwaarde hypothekeert. Daarom moet samen
met Ruimtelijke Ordening naar een oplossing wor-
den gezocht.
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De heer Jacky Maes : Het is niet omdat De Haan
zijn golfterrein verliest, dat er op andere plaatsen
geen golfterreinen kunnen komen.

De voorzitter : Ik zal de minister van Ruimtelijke
Ordening officieel vragen naar het memorandum.
Een andere vraag is wat het statuut is van de vroe-
gere golfnota die door een vorige regering is goed-
gekeurd, toen de heer De Batselier minister van
Leefmilieu was. De vraag is of die nog wordt ge-
hanteerd. Die twee dingen kunnen een basis vor-
men voor de discussie.

Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 16.05 uur.
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