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WAARNEMEND VOORZITTER : De heer Erik
Matthijs

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 10.09
uur.

Vraag om uitleg van de heer Eric Van Rompuy tot
mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmi-
lieu en Landbouw, over het princiepsakkoord over
een coherent geluidsbeleid voor de nacht voor de
luchthaven van Zaventem

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Van Rompuy tot mevrouw Dua,
Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw,
over het princiepsakkoord over een coherent ge-
luidsbeleid voor de nacht voor de luchthaven van
Zaventem.

De heer Van Rompuy heeft het woord.

De heer Eric Van Rompuy : Mijnheer de voorzit-
ter, mevrouw de minister, collega’s, vermits ik geen
permanent lid ben van deze commissie, weet ik niet
of het akkoord al in zijn geheel werd toegelicht. Ik
denk echter van niet. Mijn vraag betreft een con-
crete kwestie, maar misschien kunt u naar aanlei-
ding daarvan het akkoord zelf ook toelichten. Het
zou goed zijn te kunnen beschikken over de defini-
tieve tekst die tot het princiepsakkoord heeft ge-
leid. Sommige aspecten daarvan roepen immers
vragen op.

Het akkoord is afgesloten tussen de Vlaamse rege-
ring en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat is
een goede zaak. We hadden immers gevraagd de
normen op elkaar af te stemmen. In het luchtruim
zijn er geen taalgrenzen of autostrades. Een paar
dagen na de ondertekening is er echter een notifi-
catie aan toegevoegd, die luidt als volgt : ‘Het over-
legcomité federale regering, gemeenschaps- en ge-
westregeringen neemt nota van de intentie om

door middel van een bilateraal verdrag tussen de
bevoegde instanties van het Vlaams en Waals Ge-
west te komen tot een eenvormige regeling voor
het ganse Brusselse grondgebied. De conclusies
van dit overleg zullen worden voorgelegd aan het
overlegcomité van juli 2002. De Vlaamse regering
preciseert dat, indien tegen eind juli 2002 hierover
geen akkoord kan worden bereikt, voor haar dit
princiepsakkoord vervalt.’

Ik vermoed dat deze clausule werd toegevoegd
omdat het Waals gewest er niet bij betrokken is.
Het Waals Gewest heeft minder scherpe normen
voor de luchthavens van Bierset en Charleroi, waar
er veel nachtkoerierbedrijven actief zijn. Minister
Kubla voert een politiek om die activiteit te stimu-
leren, onder veel kritiek van Ecolo, dat daar dage-
lijks een strijd over uitvecht in de media. Er zijn
procedures ingezet bij de Raad van State ; er zijn
comités van ‘les riverains’, enzovoort.

Betekent dit alles dat het eind juli allemaal weer
kan vervallen ? Wat houdt die clausule precies in ?
Kan ze leiden tot een versoepeling ? Ik denk daar-
bij aan de mensen in Limburg die worden gecon-
fronteerd met de expansie van de luchthaven. Wat
houdt het moeizaam bereikte akkoord precies in
over de relaties met het Waals Gewest ?

Er is veel beroering ontstaan in de regio omdat wat
destijds de Route Chabert werd genoemd, is afge-
schaft en de vliegtuigen de zogenaamde Tour du
Brabant moeten doen. Dat is enerzijds voordelig
voor bepaalde gemeenten, zoals Sterrebeek, waar
ik woon, Wezembeek en Tervuren, maar anderzijds
is er aan de noordzijde enorme onrust ontstaan.
Niet dat er aan de kant van Sterrebeek en Tervuren
geen nachtvluchten meer zijn, wat vaak verkeerde-
lijk wordt verondersteld, maar er is een duidelijke
verzwaring van de geluidslast omdat Brussel via de
noordkant wordt ontweken. Vroeger ging de vluch-
ten vaak over Haren, Neder-Over-Heembeek en



Schaarbeek, maar nu zijn ze opgeschoven naar het
noorden, zodat in de regio van Wemmel, Meise en
Grimbergen de overlast veel erger is.

U hebt een akkoord bedongen dat jaarlijks nog
steeds 25.000 nachtvluchten toelaat. Een verhoging
tot 35.000 is alleen mogelijk als de nachtelijke ge-
luidshinder afneemt en de woningen worden geïso-
leerd. (Opmerkingen van minister Vera Dua)

Dit zijn althans de cijfers waarover ik beschik.

Ik heb bij de afschaffing van de route-Chabert ge-
waarschuwd voor een concentratie van nachtvluch-
ten over Vlaams-Brabant. Die zet nu inderdaad
kwaad bloed bij de bewoners van die gemeenten.
De mensen die daar wonen, werden nooit bij het
overleg betrokken. Er zijn moties goedgekeurd in
gemeenteraden.

Het isolatieprogramma is bovendien nog steeds erg
onduidelijk uitgewerkt. Het is niet geweten wie er
in aanmerking komt voor het programma, noch
wat de procedures of de timing zijn. Mevrouw de
minister, volgens u zou de uitvoering van zo’n pro-
gramma vijf jaar in beslag nemen. Sceptici vrezen
echter dat het tien jaar kan duren. De normen zijn
geharmoniseerd, maar over Brussel wordt er niet
meer gevlogen. Het probleem is voor Brussel dus
van de baan, terwijl Vlaams-Brabant met de over-
last blijft zitten.

De voorzitter : Mevrouw Becq heeft het woord.

Mevrouw Sonja Becq : Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, collega’s, bij het afsluiten van
het akkoord stelde de minister dat er gelijke nor-
men zouden komen. We hebben dat ook gevraagd.
De concentratie van nachtvluchten boven een be-
paalde regio is daardoor echter versterkt.

Mevrouw de minister, uw lokale collega’s van Aga-
lev zijn fervente voortrekkers van de petitieactie
die aan de gang is. Er werden al ongeveer 6.000
handtekeningen verzameld, die binnenkort aan u
zullen worden afgegeven. De mensen hebben im-
mers vragen bij die concentratie in een bepaalde
corridor, die meebrengt dat de nachtvluchten heel
wat extra lawaai veroorzaken.

Ik heb het meetrapport gekregen van de afdeling
Milieu en Natuurbeleid. Naar verluidt is er heel
wat kritiek op de meetpunten van BIAC. Mensen

die er dagelijks mee bezig zijn en veel contacten
leggen, zeggen me dat de piloten ook weten waar
de meetpunten zijn, zodat ze er min of meer tus-
sendoor kunnen vliegen. In Meise bevindt zich een
meetpost, namelijk in de Nationale Plantentuin. In
de conclusies daarvan lees ik dat de frequentie van
de hoogste waarden, boven 90 decibel, is gedaald.
Maar de frequentie van de vluchten, met de bijbe-
horende overlast, is sterk toegenomen. Er is een
stijging met 75 percent voor de waarden tussen 60
en 90 decibel. Dat blijkt al uit die ene meetpost.
Diezelfde aanzienlijke toename van de nachtelijke
overlast werd vastgesteld in de regio Vilvoorde,
waar er ook meetposten zijn. Is dat
onherroepelijk ? Werd voorzien in mogelijkheden
tot verzachting of spreiding ? Kan dit nog worden
herzien ?

Er zijn besprekingen bezig om ook de routes voor
overdag vast te leggen. De vrees is dat daar dezelf-
de routes zullen worden gebruikt, zodat de overlast
maximaal geconcentreerd zal zijn op een beperkt
gebied. Dat is gemakkelijker wat de isolatie en der-
gelijke betreft, daar men dan duidelijk de routes
kan afbakenen. Welke richting gaan deze bespre-
kingen inzake de dagvluchten uit ? Wat is het tijd-
schema terzake ?

De voorzitter : Minister Dua heeft het woord.

Minister Vera Dua : Mijnheer de voorzitter, deze
laatste vragen gaan niet over de materie die de
heer Van Rompuy aankaartte. Ik zal eerst antwoor-
den op de vragen over Bierset en dan het totale ak-
koord iets meer algemeen belichten. Maar ik zou u
toch aanraden, mevrouw Becq, om uw vraag nog
eens formeel in te dienen. Het zou immers goed
zijn dat we in deze commissie het hele federale ak-
koord eens kunnen bekijken, om na te gaan wat
daarvan de gevolgen zijn en wat we daarmee kun-
nen doen.

De discussie over deze zaak was heel moeilijk.
Zoals u weet is het geen gemakkelijke materie.
Wallonië was daar niet bij betrokken, daar het over
Zaventem gaat. Het blijft inderdaad zo dat in Wal-
lonië – en dan heb ik het in de eerste plaats over
Bierset, dat dicht bij ons ligt – een andere politiek
wordt gevoerd. Daar wees u terecht op. Wallonië
hanteert minder strenge normen, maar werkt met
een immens isolatieprogramma. Daar werd een an-
dere weg gekozen, die trouwens heel veel geld
kost. Het probleem is dat die aanpak wel ophoudt
bij de taalgrens, maar het lawaai niet. We mogen
niet vergeten dat de lawaaihinder die in bepaalde
gemeenten door de luchthaven van Zaventem
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wordt veroorzaakt, niet kan worden vergeleken
met de lawaaihinder die we in Vlaanderen ervaren
door de luchthaven van Bierset. Die lawaaihinder
zou ook moeten verdwijnen. Het ware dus goed
mocht u uw vraag stellen : dan kunnen we die cij-
fers eens naast elkaar leggen.

Het is steeds onze bedoeling geweest om een ak-
koord te bereiken. We zijn daar ook in geslaagd, op
22 februari 2002. Het uitgangspunt daarbij was dat
we een coherent geluidsbeleid inzake Zaventem
moesten hebben voor de nacht. Ik beklemtoon dus
dat het hier enkel over de nacht gaat. Het is geen
nachtelijk akkoord, maar een akkoord over de
nacht. Onze bedoeling was om op termijn zeker-
heid te geven voor de omwonenden, zowel voor de
geluidshinder waarmee ze nog zullen worden ge-
confronteerd als voor de isolatieprogramma’s die
zullen worden uitgevoerd. Het is ook de bedoeling
om langetermijnzekerheid te geven voor de lucht-
haven zelf, zodat men daar weet binnen welk kader
men kan functioneren.

Het principeakkoord bevat een paragraaf over de
luchthaven van Bierset : ‘Omtrent de luchthaven
van Bierset zal, naar analogie met het overleg om-
trent de luchthaven van Zaventem, een interminis-
terieel overleg komen tussen de federale regering,
de Vlaamse en de Waalse regering.’ We hebben er-
voor gekozen om dat tegen het einde van juli 2002
af te ronden. Ondertussen worden de werkzaamhe-
den op interkabinettenniveau voortgezet. Er wordt
volop gediscussieerd met de Waalse regering over
de situatie van Bierset. Om het federale akkoord te
implementeren zijn momenteel tien aparte werk-
groepen actief. Ook onze diensten zijn hierbij be-
trokken. Er is immers wel een akkoord, maar dat
moet nog worden uitgevoerd in de praktijk. Er
wordt mij gemeld dat de gesprekken vrij goed vor-
deren.

Datgene waarnaar de heer Van Rompuy verwijst, is
een notificatie van het overlegcomité, waar het ak-
koord principieel werd goedgekeurd door de diver-
se regeringen. Daarin wordt inderdaad gemeld dat
de Vlaamse regering eiste dat er een gelijkaardig
akkoord zou komen met de Waalse regering in juli
2002. Gebeurt dit niet, dan ligt het debat over het
geheel weer open.

Als minister van Leefmilieu wil ik opmerken dat
het zeker niet mijn bedoeling is om de zaken die
werden verworven in het federale akkoord – zoals

de standstill en andere zaken in verband met de
vluchtroutes en de landings- en opstijgingsprocédés
– en die een reële winst betekenen voor Vlaande-
ren, op de helling te zetten. Maar het is wel de be-
doeling om via het federale niveau druk uit te oefe-
nen op de Waalse regering om de zaak-Bierset op
te lossen. Binnenkort vindt er overleg plaats tussen
de Waalse en de Vlaamse regering, zonder het fe-
derale vlak. Ik heb gevraagd dat dit punt daar op
de agenda zou worden gezet.

In deze commissie hebben we al vaak gesproken
over de hinder die de vliegtuigen vanuit Bierset
veroorzaken in Zuid-Limburg. Vooral mevrouw
Van Cleuvenbergen was actief ter zake. Ze vestigde
daar telkens mijn aandacht op, en terecht. We
nemen dit mee in overweging bij alle stappen die
we zetten tegenover de Waalse regering. De doel-
stelling is dat alle omwonenden van luchthavens in
heel België zouden genieten van een evenredige
bescherming tegen nachtlawaai. Dit impliceert dat
we niet alleen over Bierset praten. Ook voor Oos-
tende en Wevelgem moet een gelijkaardige rege-
ling worden getroffen.

Ik wil er in dit verband nog op wijzen dat één be-
langrijk element van het princiepsakkoord, wat de
luchthaven Zaventem betreft, inderdaad de af-
stemming is van de immissienormen tussen het
Vlaams en het Brussels Gewest. Maar anderzijds
moet ervoor worden gezorgd dat de voortzetting
van de overblijvende activiteiten wordt gegaran-
deerd. Er is sprake van een economisch gegeven.
Er moet een stabiel kader worden geschapen zodat
Zaventem ook weet hoe er moet worden gewerkt.
Het akkoord behelst dus zeker meer dan het ver-
hinderen van de geluidsoverlast van Zaventem en
het vermijden van de afwenteling die in het verle-
den gebeurde door de verschillende normeringen.
Het is trouwens de bedoeling om kortelings alge-
mene geluidsimmissienormen via het Vlarem uit te
vaardigen. Ik heb altijd gezegd dat we hier niet
mee verder konden zolang het federale akkoord er
niet was, daar in dit akkoord net de isolatiezones
worden afgebakend. Het is een hele technische
klus om die isolatiezones af te stemmen op de ge-
luidscontouren.

Mijnheer Van Rompuy, ik kan u verzekeren dat
Vlaanderen de zaak-Bierset zeker de nodige aan-
dacht geeft. Mocht ik vergeten dit te doen, dan zal
de minister-president me er zeker aan herinneren.
We zijn dus alert. (Opmerking van de heer Eric Van
Rompuy)
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Dat valt alleen toe te juichen, eindelijk een groene
minister-president. (Opmerkingen)

Dan is er nog de route-Chabert. Die wijziging gaat
voornamelijk over dagvluchten en staat in feite los
van het federale akkoord. Dat neemt niet weg dat
we daar ook discussies over hebben. Het uitgangs-
punt van het federale akkoord is dat elke wijziging
van het huidige startbaangebruik voor de nacht
enkel kan worden doorgevoerd als er geen nieuw
gehinderden bijkomen en de huidige gehinderden
geen extra belasting te verwerken krijgen. U zult
zien dat de verschuiving van de vliegroutes in de
tijd zal worden gespreid naarmate er meer lawaaie-
rige grote vliegtuigen uit de lucht worden gehaald.
Dat is een deel van het federale akkoord waarbij
wij niet betrokken waren. Naarmate dit wordt ge-
realiseerd, kunnen de routes verschoven worden
zodat er geen nieuwe gehinderden bijkomen en er
geen bijkomende geluidsoverlast komt voor wie nu
al werd gehinderd. We hebben dit sterk benadrukt.
Het zal met cijfers moeten worden bewezen. Dit
staat, zoals gezegd, los van de vroegere beslissing
van de federale overheid over de route-Chabert.

We hebben hierover zeer veel technische gegevens,
mevrouw Becq. Als u daarover een vraag stelt, zal
ik u meer gedetailleerd kunnen antwoorden.

De voorzitter : Mevrouw Becq heeft het woord.

Mevrouw Sonja Becq : Mevrouw de minister,
komen er in juni besprekingen over de routes voor
overdag ? Enerzijds bestaat er de bekommernis
over de huidige geluidshinder. Men heeft misschien
wel dezelfde gemiddelden, maar als de frequenties
veel sterker zijn, is de hinder veel groter. Ander-
zijds is er de bekommernis dat overdag gelijkaardi-
ge routes zouden worden gebruikt of dezelfde con-
centraties zouden worden gehanteerd.

Minister Vera Dua : In het federaal akkoord is een
passus opgenomen dat midden 2002 de besprekin-
gen zouden worden opgestart over het geluidska-
der overdag. Ik vermoed dat één van de tien werk-
groepen ook de situatie overdag zal bekijken.

De heer Eric Van Rompuy : Kunnen we deze pro-
blematiek niet op de agenda zetten ? Mevrouw de
minister, u kunt ons dan een aantal documenten op
voorhand bezorgen die we dan eerst kunnen bekij-
ken. U kunt dan eerst een algemene toelichting
geven waarna er een debat gevoerd kan worden.
Het gaat immers om een zeer technische zaak.

Minister Vera Dua : We beschikken over mensen
die technisch heel goed zijn onderlegd en deze
zaak ook educatief kunnen voorstellen.

De heer Eric Van Rompuy : Er is een enorme on-
rust in de streek, niet omwille van de feitelijke situ-
atie nu, want die is eigenlijk niet veranderd, maar
men geeft de indruk dat in de toekomst alles naar
een bepaalde richting gaat. Dit is niet de bedoeling,
want Tervuren en Sterrebeek blijven nachtvluchten
hebben. Eventueel zouden we bepaalde actiegroe-
pen kunnen uitnodigen om hier hun mening te zeg-
gen. Daarop kan dan onmiddellijk gereageerd wor-
den, zodat die mensen weten waar ze aan toe zijn.

De voorzitter : Ik zal aan de voorzitter van deze
commissie voorstellen om hieraan een gedachte-
wisseling te wijden met de betrokkenen.

Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Patrick Lachaert tot
mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmi-
lieu en Landbouw, over het gebruik en de betoela-
ging van waterdoorlatende straatbedekking

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Lachaert tot mevrouw Dua, Vlaams
minister van Leefmilieu en Landbouw, over het ge-
bruik en de betoelaging van waterdoorlatende
straatbedekking.

De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, collega’s, waterdoorlatende
betonstraatstenen zijn een relatief onbekend pro-
dukt in Vlaanderen. Het gebruik ervan wordt voor-
alsnog niet betoelaagd en het dient derhalve op
zijn eigen voordelen te worden gequoteerd.

De problematiek waarmee ze in verband worden
gebracht is nochtans niet nieuw, noch van enig be-
lang ontbloot. De afvoer van regenwater via riole-
ringen kost handenvol geld en ook de verdroging
van de bodem via waterondoorlatende bestrating
in betonstraatstenen veroorzaakt problemen en
kosten voor de drinkwatermaatschappijen en be-
drijven die grondwater nodig hebben. De vraag
naar een oplossing die op beide vlakken kostenbe-
sparend werkt, is dus potentieel aanwezig.
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Voor de rioleringen veroorzaakt het gebruik van
waterdoorlatende bestrating in betonstraatstenen
een vermindering van de af te voeren hoeveelheid
regenwater. Indien deze bestrating op grote schaal
wordt toegepast, wordt de infrastructuur van het
gescheiden stelsel grotendeels gereduceerd aange-
zien de hoeveelheid af te voeren regenwater sterk
kan worden verminderd, namelijk via de daken en
opritten. Dit veroorzaakt een vermindering van de
noodzakelijke investeringen en een verkorting van
de werktijd – en dus de overlast – en derhalve een
grotere bereidheid van de gemeentebesturen om
hun rioleringsgraad op te voeren.

Wat de verdroging betreft, heeft het gebruik van
waterdoorlatende bestrating een bijzonder groot
effect op het peil van het grondwater en de uitput-
ting van de grondwaterlagen. Het regenwater
wordt immers niet afgevoerd, doch sijpelt ter plaat-
se door. Hierdoor worden de bovenste grondwater-
lagen op peil gehouden en wordt op termijn de uit-
putting van de grondwaterlagen gestopt. Dit heeft
tot gevolg dat de drinkwatervoorziening verder via
het grondwater kan blijven gebeuren in plaats van
via oppervlaktewater, wat een gevoelige kostenbe-
sparing kan betekenen.

Op het vlak van het bedwingen van overstromin-
gen worden afvoerproblemen vermeden door het
feit dat bij waterdoorlatende bestrating het regen-
water niet dadelijk via rioleringen moet worden af-
gevoerd maar ter plaatste wegsijpelt, en komt ook
niet meer alle regenwater in de oppervlaktewate-
ren terecht.

De beleidsnota van de minister stelt onder meer
dat projecten moeten worden ondersteund om re-
genwater te bufferen of te laten infiltreren via aan-
gepaste verharding, bijvoorbeeld speciale klinkers,
ondergrondse systemen en drassige zones. Ook de
nieuwe gemeentelijke milieuconvenant besteedt
veel aandacht aan dit thema. De wet van 26 maart
1971, zoals gewijzigd, voorziet in een subsidiëring
of terugbetaling door de Vlaamse overheid van een
aantal kosten die door de gemeente worden ge-
maakt bij de aanleg van rioleringen. Deze terug-
betaling kan oplopen tot 100 percent van de eigen-
lijke rioleringswerken indien gescheiden stelsels
worden aangelegd. De wegenwerken, namelijk het
openbreken en de heraanleg van de straten, wor-
den echter niet betoelaagd. Op 100 frank infrast-
ructuurwerken is er 62 frank voor de riolering en
38 frank voor de gemeentekas.

Naar aanleiding van het debat over de toestand
van het leefmilieu in Vlaanderen, antwoordde de

minister mij op mijn vraag of het mogelijk zou zijn
ook waterdoorlatende bestrating in betonstraatste-
nen subsidieerbaar te stellen, dat zij dit idee gene-
gen was doch budgettaire beperkingen dit niet mo-
gelijk maken. Toch kan het gebruik van deze bes-
trating op termijn zeer kostenbesparend op andere
vlakken werken. Ik verwijs ook naar vragen die ik
krijg van Agalev-gemeenteraadsleden om de mo-
gelijkheid te onderzoeken om in waterdoorlatende
bestrating te voorzien. Ik heb hen gezegd dat ik
een hint zal geven aan de ministers van hun partij.
Ik veronderstel dat de minister haar basis niet zal
verloochenen.

Mevrouw de minister, werden door de Vlaamse ad-
ministratie reeds studies uitgevoerd over de impact
van het grootschalig gebruik van waterdoorlatende
bestrating in betonstraatstenen op het riolerings-
en verdrogingsprobleem ? Zo ja, wat waren dan de
resultaten ? Zo neen, kan dit alsnog gebeuren ?

Hoe staat u tegenover het idee om deze bestrating
geheel of gedeeltelijk terugbetaalbaar te stellen als
die wordt gebruikt bij gemeentelijke rioleringspro-
jecten of ook bij het gebruik ervan door particulie-
ren ? Plant u een decreet om zulks mogelijk te
maken ? Zo ja, hoe groot zou deze ondersteuning
dan zijn en binnen welke termijn kan dit gereali-
seerd worden ? Zo nee, waarom niet ?

Zult u in uw beleidsdocumenten en in uw contac-
ten met de gemeenten het gebruik van deze bestra-
ting aanmoedigen en zo ja, op welke wijze ?

De voorzitter : Mevrouw Van den Eynde heeft het
woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde : Mevrouw de
minister, in mei 2000 blokletterde een krant : ‘Pre-
mie voor klinkers’. De krant meldde dat u de stel-
ling volgde van professor Hermy, landbouwkundi-
ge aan de KU Leuven die zegt dat het regenwater
zo lang mogelijk moet worden vastgehouden op de
plaats waar het neervalt.

Het regenwater moet de kans krijgen om in de
bodem te dringen. De bodem moet als een spons
kunnen werken. Dat waren dus de woorden van de
genoemde professor.

Gelet op de problematiek van de verdroging ener-
zijds en die van de wateroverlast anderzijds, wil ik
duidelijk stellen dat ik volledig akkoord ga met de
stelling van de professor. Ik heb deze problematiek
trouwens al meermaals aangekaart in de commis-
sie, vooral naar aanleiding van mijn voorstel van
resolutie over de dakvegetatie.
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Ik meen ook dat u dit gedeeltelijk hebt gestimu-
leerd in het nieuwe samenwerkingsakkoord, maar
toch lijkt het me dat er nog meer aandacht aan kan
worden besteed. Ook inzake de klinkers denk ik
dat er nog onvoldoende aandacht aan wordt be-
steed, en dit ondanks het feit dat de waterdoorlaat-
baarheid van klinkers een zeer nuttig gegeven kan
zijn. Dit kan alleen maar bijdragen tot een betere
waterhuishouding.

Mevrouw de minister, ikzelf ondersteun volledig de
vraag van de heer Lachaert. Kunt u een of ander
initiatief ontwikkelen om dit te stimuleren ? Het
hoeft daarom niet noodzakelijk om een subsidië-
ring te gaan. Misschien zijn er ook wel andere ma-
nieren om deze zaken te stimuleren. Hoe dan ook,
hoe kunnen we op een inventieve manier die wa-
terdoorlaatbaarheid in sterkere mate bevorderen ?

Ik geef een voorbeeld van hoe het niet moet. In
Kontich zijn er grote magazijnen van Carrefour.
Dat bedrijf is nu aan het bijbouwen, zowel in de
hoogte als in de breedte. Er is daar enorm veel
water dat op de daken wordt opgevangen. Het be-
drijf heeft als verplichting gekregen een buffervij-
ver aan te leggen. Dat draagt echter niet bij tot een
goede waterhuishouding.

Mevrouw de minister, dit is maar één voorbeeld
van de vele mogelijke. Ik dring er dan ook nog-
maals op aan dat u nieuwe initiatieven zou ontwik-
kelen om iets te verhelpen aan dergelijke proble-
men inzake de waterhuishouding.

De voorzitter : Minister Dua heeft het woord.

Minister Vera Dua : Mijnheer de voorzitter, colle-
ga’s, iedereen zal wel weten dat ik zeer positief sta
ten opzichte van het gebruik van waterdoorlatende
bestrating. Ik herinner me het artikel waarnaar hier
wordt verwezen. Dat is wel al een hele tijd geleden.
Het was een presentatie vanuit de sector van dit
soort bestrating. Toen was dat nog relatief nieuw. Ik
ben daar speciaal naartoe gegaan om de steun van
de Vlaamse regering aan die methodiek toe te ken-
nen.

De Vlaamse administratie heeft nog geen studies
uitgevoerd over de werkelijke impact van het
grootschalig gebruik van waterdoorlatende bestra-
ting in betonstraatstenen op het riolerings- en ver-
drogingsprobleem. Wel heeft de afdeling Water
meegewerkt aan een richtlijnennota met betrek-
king tot het gebruik van waterdoorlatende bestra-
ting. De conclusies van deze werkgroep zijn ver-

schenen in het artikel ‘Aanbevelingen voor water-
doorlatende bestratingen met betonstraatstenen’ in
het vaktijdschrift Beton. Men is daar dus wel goed
mee bezig. Misschien moeten we nu in de eerste
plaats nagaan hoe we dit nog verder kunnen pro-
moten, zowel ten opzichte van de bevolking als ten
opzichte van de gemeenten.

De ondersteuning is zeer uitgebreid ter discussie
gekomen op het moment dat we het nieuwe mi-
lieuconvenant – ook met de gemeenten – aan het
opmaken waren. In het kader van die nieuwe sa-
menwerkingsovereenkomst met de gemeenten
werd het idee geopperd om waterdoorlatende be-
strating, aangelegd door particulieren bij opritten,
terrassen en parkings, te subsidiëren. Dat zou dus
gebeuren via dat milieuconvenant, want dat is na-
tuurlijk niet iets wat men vanuit het Vlaams Ge-
west kan doen.

Na bespreking kwamen echter een aantal prakti-
sche bezwaren tegen dit initiatief aan de opper-
vlakte. Zo moet er zeker op worden gelet dat het
Vlaams Gewest geen verhardingen, zij het dan
doorlatende, van vroeger onverharde oppervlak-
ken subsidieert. Onverharde oppervlakken hebben
immers nog steeds een veel hogere infiltratiecapa-
citeit dan doorlatende verhardingen.

Een ander punt van discussie vond zijn oorzaak in
het feit dat er zoveel verschillende mogelijkheden
zijn. Wat subsidiëren we en wat niet ? Waaraan
geven we de voorkeur ? Gaan we slechts één be-
paald procédé nemen ? In dat geval krijgen we na-
tuurlijk een hele discussie met de sector. Er zijn
dus heel wat randvoorwaarden die ertoe hebben
geleid dat we dat denkspoor uiteindelijk niet mee
hebben opgenomen in het milieuconvenant.

Ook bij de besprekingen in het kader van de op-
maak van het nieuwe subsidiebesluit – het nieuwe
Rio-besluit – is dat nogmaals ter sprake gekomen.
Nogmaals werden dus de mogelijkheden onder-
zocht om ook het opbreken en het herstel van het
wegdek mee te subsidiëren. Opnieuw waren er
echter die randvoorwaarden, die het vrij moeilijk
maakten om een duidelijke lijn te trekken. Het
enige alternatief was te vervallen in een hopeloze
administratieve detaillering, maar dat zou de zaken
natuurlijk ook heel moeilijk maken.

Ik geef een voorbeeld van de zaken waar men re-
kening mee moest houden. Als men ergens een
weg met steenslag vervangt door waterdoorlatende
nieuwe systemen, is het infiltratievermogen nog al-
tijd kleiner dan toen er steenslag lag. We zouden
dus eigenlijk een stimulans moeten hebben om, als
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men naar echt volledig verharde oppervlakten
gaat, dit wat af te zwakken. In de praktijk blijkt dat
echter niet zo eenvoudig te zijn.

Hoe dan ook, momenteel wordt de aanleg van wa-
terdoorlatende verharding wel gepromoot via alle
contacten met de gemeenten. Het nut van deze
verhardingen met het oog op het voeden van de
grondwaterlagen en het vertraagd afvoeren van he-
melwater wordt daarbij ook verduidelijkt. Dat ge-
beurt onder meer via het steunpunt Water.

Er is een mogelijkheid van subsidiëring voor de
aanleg van infiltratievoorzieningen. De gemeenten
kunnen dat opnemen in hun Rio-dossier. Daarbij
kan de combinatie met waterdoorlatende verhar-
dingen dan wel worden voorgesteld en/of geadvi-
seerd, maar dit wordt dus niet mee gesubsidieerd.

Momenteel wordt ook de laatste hand gelegd aan
de code van goede praktijk voor duurzaam lokaal
waterbeleid, die moet dienen als handleiding bij de
opmaak van de DuLo-waterplannen of deelbek-
kenplannen. Deze code is bedoeld voor gemeenten
en lokale waterbeheerders. Dit alles wordt daar
ook uitgebreid in opgenomen.

We zouden natuurlijk kunnen nadenken over an-
dere instrumenten. Het subsidiëren is immers wel
een zeer gemakkelijk instrument. We staan echter
voor enorme uitdagingen inzake de rioleringen :
niet alleen de aanleg van nieuwe rioleringen, maar
ook het herstel van de bestaande rioleringen. Dat
zal ons nog heel veel geld kosten. Alles wat we
daarbovenop doen, zal die factuur natuurlijk nog
verzwaren.

Aan de andere kant moeten we misschien ook na-
denken of we in het kader van de ruimtelijke orde-
ning bepaalde maatregelen kunnen nemen. Als er
een attest wordt gegeven of een bouwvergunning
voor de aanleg van een verkaveling, dat zou de ge-
meente de verplichting kunnen opleggen om wa-
terdoorlatende bestratingen aan te leggen. De ge-
meenten die dat eventueel al doen, behoren dan
duidelijk tot de voorbeeldgemeenten op dat vlak.
Dat is in ieder geval dus al een eerste stap die de
gemeenten kunnen zetten om een en ander op die
manier op te leggen.

Mijnheer Lachaert, we maken momenteel een glo-
bale som, waarbij we ons afvragen wat alles wat
met water te maken heeft ons in een periode van
10 tot 20 jaar zal kosten. We willen dit aspect er ge-

rust nog bij opnemen, en dan kunnen we een kos-
ten-batenanalyse maken. Een grotere inspanning
van de overheid op dat vlak is zeker mogelijk.
Mijns inziens zal dit dan wel via een aanpassing
van het milieuconvenant moeten gebeuren. Het
zou immers niet zo goed zijn om daarvoor een
aparte subsidiestroom op gang te brengen. Hoe
dan ook, als blijkt dat de kosten-batenanalyse een
positief resultaat oplevert, zullen we zeker onder-
zoeken hoe dit in de totaalaanpak kan worden op-
genomen.

De voorzitter : De heer Lachaert heeft het woord.

De heer Patrick Lachaert : Mevrouw de minister, ik
heb nog drie kleine opmerkingen. Ten eerste ont-
breekt het ons aan een grondig onderzoek over de
mogelijkheden inzake waterdoorlatende straatste-
nen, zonder dat we ons daarvoor eenzijdig door de
sector zelf moeten laten adviseren. Een grondige
studie van de administratie samen met de sector
zou dus wel aangewezen zijn.

Misschien kunt u in dat verband een voorstel doen.
De gemeenten kunnen immers moeilijk zelf zo’n
studie bestellen. Volgens mij is het niet zo moeilijk
om in een samenwerking tussen de administratie
en de betrokken sector tot zo’n studie te komen.
Als we de studie hebben, zouden de gemeentebe-
sturen en de burgers erover geïnformeerd moeten
worden. U verwijst naar een nota die ik niet ken. Ik
stel voor, zodra men eruit is, erover te communice-
ren met de gemeenten en de burgers.

Ik wil de financiële implicaties niet overschatten.
Het is weliswaar onmogelijk dit in zijn geheel te
subsidiëren, en bovendien zitten we met het pro-
bleem van de criteria, maar toch lijkt het me per-
fect mogelijk, omdat het een belangrijk element is
in de rioleringsproblematiek, waterdoorlatende
straatbedekking te subsidiëren bij de vervanging
van bestaande rioleringen.

Als er een bestaande bestrating is, met een nor-
maal wegdek, waar geen water in de grond gaat,
maar alles in de riolen, dan is het verschil subsi-
dieerbaar. Ik wil u niet te veel laten betalen. U sub-
sidieert de riolering in een gescheiden stelsel aan
100 percent. De gemeente moet voor 100 frank
infrastructuurwerken 38 frank bijbetalen om de be-
strating uit te breken en opnieuw aan te leggen.
Waterdoorlatende bedekking kost 45 frank in
plaats van 38 frank. Welnu, het is heel realistisch
dat u die 7 frank subsidieert, zowel financieel ge-
zien, als qua toepassingsveld.
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Het gaat dan niet over een aardeweg met kiezel die
in een baan wordt veranderd, noch over de oprit
van een privé-persoon. Dat ligt anders. Maar bij de
vernieuwing van oude rioleringen, waarmee we nu
worden geconfronteerd, moeten we het wegdek
toch opbreken. Als u het verschil bijlegt voor een
waterdoorlatende straatbedekking, dan zullen veel
gemeenten dat goed onthalen.

Minister Vera Dua : Ik zal dat element opnemen in
het financieel debat. Er wordt momenteel een in-
ventaris opgemaakt. Voor de studie hebben we nu
een Steunpunt Water. Ze hoeft geen twee jaar te
duren. Er moet alleen worden nagegaan wat er het
meest efficiënt is. Die informatie moet dan op een
goede manier worden doorgegeven aan de ge-
meenten.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Johan Malcorps tot
mevrouw Vera Dua, Vlaams minister van Leefmi-
lieu en Landbouw, over de wijziging van de sector-
ale milieuvoorwaarden in Vlarem II voor de kera-
mische sector

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Malcorps tot mevrouw Dua, Vlaams
minister van Leefmilieu en Landbouw, over de wij-
ziging van de sectorale milieuvoorwaarden in Vla-
rem II voor de keramische sector.

De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, collega’s, de keramische sec-
tor, een moeilijke naam voor de steenbakkerijen,
heeft een aanvraag ingediend om voor luchtemis-
sies na 1 januari 2003 opnieuw een afwijking te
krijgen op de Vlarem-normen. Daarmee dreigt de
geschiedenis zich te herhalen.

Op 1 januari 1999 moest de sector de strengere
Vlarem-normen, opgesteld in 1995, reeds respecte-
ren. In plaats van de vier jaar tijd die ze daarvoor
kregen, te gebruiken om investeringen te doen, zet-
ten ze een hele lobbymachine aan het werk bij de
vorige minister. Dat had succes, want ze slaagden
erin de normen fors te laten versoepelen, en dat tot
1 januari 2003. Nu is het blijkbaar opnieuw zover
en dringen ze weer aan op een afwijking, en wel in-

eens voor tien jaar tot 1 januari 2014. Of nadien de
norm strenger moet worden, willen ze zelfs nog in
het midden laten.

Het gaat nochtans om de uitstoot van voor de ge-
zondheid gevaarlijke gassen zoals waterstofchlori-
de, waterstoffluoride, vluchtige organische stoffen,
stof, kleine hoeveelheden zware metalen en dioxi-
nes. Het grootste probleem is echter de zwavel-
dioxide. Vooral bij ovens die werken met zwavelrij-
ke klei zouden ze er niet in slagen de uitstoot van
zwaveldioxide voldoende te verminderen, met alle
gevolgen van dien voor omwonenden. Denken we
maar aan de jarenlange protesten van mensen in
Steendorp of Tielrode.

De aanvraag van de sector werd ingediend door
het VEV volgens de procedure voorzien in artikel
1.2.3.1 paragraaf l van Vlarem II inzake de wijzi-
ging van sectorale milieuvoorwaarden. Ze beroe-
pen zich daarbij op een studie naar de beste be-
schikbare techniek, opgemaakt door de VITO.
Daarin wordt vooral voor klei met meer dan 1 per-
cent zwavel een zware afwijking gevraagd voor de
uitstoot van zwaveldioxide. Ze gaan er immers van
uit dat de toepassing van een natte rookgaswassing
economisch niet haalbaar is voor steenbakkerijen
die zwavelrijke klei als grondstof gebruiken.

Ze hanteren dus duidelijk het principe van de
beste betaalbare techniek, in plaats van die van de
beste beschikbare techniek. Op geen enkel mo-
ment stellen ze zich de vraag of het gebruik van
een zwaar zwavelhoudende grondstof nog als best
practice kan worden afgeschilderd. In de elektrici-
teits- of vervoerssector wordt dit zeker niet aan-
vaard als het gaat om zwavelrijke steenkool of olie.

Uit het advies van Aminal over de vraag tot ver-
soepeling van de Vlarem-normen blijkt dat, als de
zwakkere norm voorgesteld door de VITO en
overgenomen door de sector, wordt gevolgd, de mi-
lieudoelstellingen vervat in de Vlaamse verplichtin-
gen ten aanzien van de NEC-richtlijn, niet kunnen
worden gehaald. De keramische sector zou maxi-
maal 11 kiloton SO2 mogen uitstoten in 2010, een
vermindering met 33 percent. In feite zou het nog
slechts om 5 kiloton mogen gaan en zou een reduc-
tie van 67 percent SO2 moeten worden gereali-
seerd.

Dit lijkt misschien veel, maar met het oog op de
strijd tegen de verzuring over alle sectoren heen
moet volgens de Europese en internationale af-
spraken tegen 2010 een vermindering van de SO2-
uitstoot met maar liefst 74 percent worden gereali-
seerd. Al wat niet gehaald wordt in de steenbakke-
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rijen, moet dan logischerwijze in andere sectoren
worden gerealiseerd. Terecht mag dan de vraag
worden gesteld naar de kosteneffectiviteit. Het is
efficiënter de vervuilende uitstoot van steenbakke-
rijen die werken met zwavelhoudende klei te ver-
minderen, dan elders tegen veel hogere kosten veel
minder resultaat te boeken.

Als de afwijking wordt toegestaan, wordt de kera-
mische sector verantwoordelijk voor 20 percent of
een vijfde van de totale SO2-uitstoot in Vlaande-
ren. Het afwentelen van de sanering van deze mi-
lieulast op andere sectoren, zou daar volgens de re-
denering van de milieubeweging en de MINA-raad
veel banen in het gedrang kunnen brengen. Het
gaat dus niet om een blinde afweging van het mi-
lieu tegen de werkgelegenheid. We moeten het als
een geheel zien en vaststellen wat het meest kos-
teneffectief en rendabel is. Zowel de milieubewe-
ging als de SERV benadrukken dat het hier in
wezen om een princiepskwestie gaat en dat de be-
slissing die hieromtrent moet worden genomen het
belang van de sector overstijgt.

Mevrouw de minister, hebt u een zicht op de huidi-
ge emissies van de keramische sector ? Kunt u de
meest recente cijfers ter beschikking stellen ? Is er
daarin een verbetering merkbaar in de voorbije
jaren ? Wat is meer in het bijzonder de evolutie van
de bedrijven die de meest zwavelrijke klei gebrui-
ken ?

Tegen wanneer zullen nieuwe normen van kracht
worden en zal de huidige overgangsregeling op-
houden ? Is 1 januari 2003 nog haalbaar, of wordt
het minstens 1 januari 2004 ? Terecht wordt gesteld
dat de procedure lang aansleepte. De sector wil
maar beginnen met investeren als er duidelijkheid
is. Anderzijds hebben ze natuurlijk altijd zelf ge-
speculeerd op nieuwe toegevingen en uitstel van-
wege de overheid. Dat kan niet blijvend worden
beloond.

Tegen wanneer zal er uitsluitsel zijn over de defini-
tieve verdeling van de inspanningen over de secto-
ren voor de reductie van SO2 in overeenstemming
met de Europees en internationaal vastgelegde
emissieplafonds ? Volgt u het advies van Aminal ?
Moeten de NEC-milieukwaliteitsdoelstellingen als
richtsnoer worden genomen ?

Volgens de milieubeweging zijn er steenbakkerijen
die met de zwavelrijke Boomse klei werken en
toch de strengere normen, opgelegd in recente pro-
vinciale vergunningen, als haalbaar aanvaarden.

Voorbeelden zijn steenbakkerijen in Niel en Ter-
haegen-Rumst. Ik verwijs naar een recente editie
van Milieurama. Klopt dit ? Zo ja, betekent het dat
de sector ongelijk heeft deze normen en de nood-
zakelijke investeringen, zoals in een natte gaswas-
sing, als economisch onhaalbaar voor te stellen ?

Is het niet mogelijk met andere instrumenten dan
een versoepeling van de normering voor de meest
vervuilende bedrijven uit de sector te werken, bij-
voorbeeld via een milieubeleidsovereenkomst met
de sector, een systeem van emissiehandel of emis-
sieheffingen op SO2 ?

Wat is uw visie op de procedure zelf waarbij afwij-
kingen op de milieunormen kunnen worden ge-
vraagd voor een sector ? Het gaat om een belang-
rijk precedent. Moet deze procedure worden be-
houden, gewijzigd of geschrapt ?

Ten slotte is er de sociale component, niet de minst
belangrijke. Het gaat met name om het overleven
van een belangrijke economische bedrijvigheid
onder meer in de al fel belaagde Rupelstreek, maar
ook op andere plaatsen. Slappe milieunormen zijn
geen oplossing, maar bijstand van het departement
Economie om deze ecologische modernisering als-
nog te kunnen doorvoeren, kan misschien wel wor-
den overwogen, in zover blijkt dat de bedrijven te
goeder trouw zijn en deze investeringen de slag-
kracht van die bedrijven inderdaad overstijgen.
Zult u hierover eventueel overleg plegen met uw
collega bevoegd voor Economie ?

Eventueel zal ik deze vraag ook stellen aan minis-
ter Gabriels zelf. We moeten letten op het milieuas-
pect. Het is geen oplossing de normen te versoepe-
len. We zouden de sector daar op termijn ook geen
dienst mee bewijzen. Anderzijds is er een belang-
rijk economisch en sociaal aspect mee verbonden,
en moeten we zoeken hoe de regering het pro-
bleem als geheel kan oplossen.

De voorzitter : Minister Dua heeft het woord.

Minister Vera Dua : Mijnheer de voorzitter, we be-
schikken inderdaad over informatie met betrek-
king tot de emissies van luchtverontreinigende
stoffen door de steenbakkerijen, op basis van de
milieujaarverslagen. Deze emissiegegevens zijn
niet helemaal volledig, omdat een aantal bedrijven
uit de sector geen verplichting hebben om een
emissiejaarverslag op te stellen. Ik heb de tabellen
met de resultaten mee. Aan de hand daarvan kunt
u heel goed zien wat de emissies zijn.
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Men heeft een raming gemaakt van de uitstoot van
waterstoffluoride, HCl en stof, door de gegevens
van 59 ovens te nemen en die te extrapoleren naar
de 70 ovens die in 1995 in gebruik waren. Voor de
VOS-uitstoot heeft men een raming gemaakt van
26 ovens, die door Aminal in de periode 1996-1998
werden gevolgd. Wat SO2 betreft, dit is sterk af-
hankelijk van het soort grondstof dat men ge-
bruikt, en van de productie. De VITO schat de
SO2-emissies voor 2000 op 14,2 kiloton. Dat stemt
overeen met een productie van 2,3 miljoen kubieke
meter. In 1995 was de uitstoot nog 17 percent
hoger dan in 2000. Die evolutie kunnen we dus na-
gaan. Maar we moeten vaststellen dat inzake alge-
mene kwaliteit nog geen verbeteringen kunnen
worden vastgesteld voor SO2 en waterstoffluoride.
De vermoedelijke verklaring hiervoor is dat een
deel van de keramische sector, zoals u zelf stelde,
nog steeds geen investeringen in rookgasreinigings-
technieken heeft doorgevoerd.

De aanvraag voor sectorale afwijking werd inge-
diend door het VEV. Er werden adviezen gevraagd
aan de MINA-raad, de SERV en de Gewestelijke
Milieuvergunningscommissie. Alvorens advies te
vragen, heeft Aminal de aanvraag binnen de inter-
nationale verplichtingen gekaderd waarnaar u ver-
wees. Dan heb ik het over de nationale emissiepla-
fonds. We moeten in dat kader hoe dan ook een
aantal doelstellingen halen. Daartoe worden in
Vlaanderen algemene reductieprogramma’s opge-
steld.

Het uiterlijk in 2010 te bereiken bindende Belgi-
sche emissieplafond voor SO2 bedraagt 99 kiloton.
Hiervan werd 65,8 kiloton toegekend aan het
Vlaams Gewest. In overleg met de betrokken doel-
groepen bekijkt de sectie Lucht van Aminal hoe dit
kan worden verdeeld over de diverse industriële
sectoren, wat natuurlijk een zeer belangrijke oefe-
ning is. In alle betrokken sectoren moeten sowieso
reductiedoelstellingen worden gerealiseerd. Dat zal
overal belangrijke economische implicaties met
zich meebrengen. Zo moet namelijk tegen het jaar
2010 een reductie van 74 percent worden behaald,
ten opzichte van 1990. Dat laatste zei u er niet bij,
mijnheer Malcorps. Dat wou ik even verduidelij-
ken. We hebben al een heel lange weg afgelegd wat
SO2 betreft, maar we moeten nog een deel doen.
Dit zal op een zo afgewogen mogelijke manier
moeten worden verdeeld over de verschillende sec-
toren. Nu zijn er intersectorale besprekingen bezig.
Ook per sector wordt dat bestudeerd. Het is de be-
doeling dat daarover definitief duidelijkheid komt
in de loop van 2004.

Concreet betekent dit dat er voor het realiseren
van het bindende Vlaamse emissieplafond voorlo-
pig – want dit moet nog worden besproken – wordt
van uitgegaan dat de keramische sector zijn uit-
stoot zal reduceren tot 11 kiloton SO2, waarbij 5,5
kiloton als streefwaarde voor de toekomst wordt
gehanteerd. Dit zijn voorlopige cijfers, in afwach-
ting van een definitieve verdeling tussen de secto-
ren. Die cijfers zijn ook opgenomen in het MINA-
plan 3. Dit is het uitgangspunt van het beleid, dat
we moeten realiseren.

Dan kom ik tot uw vierde vraag. Het advies waar-
op u doelt, betreft de kadering van de aanvraag
door de sectie Lucht in het algemene internationa-
le beleid. Het door de sector geformuleerde voor-
stel is gebaseerd op de BBT-studie en is aangepast
aan de inherente kenmerken van de grondstoffen,
het keramisch product en het productieproces. De
keuze voor het voorgestelde ambitieniveau als
BBT is grotendeels ingegeven door economische
beperkingen. Dat klopt inderdaad. Maar dat is een
element dat steeds wordt gehanteerd bij de BBT.
Het gaat immers over de beste beschikbare techno-
logie die wordt onderzocht op kostenhaalbaarheid.

Voor de stoffen HF, HCl, stof en VOS zullen door
de aanpassing van de huidige overgangsregeling
naar het sectorale voorstel de emissies heel sterk
worden gereduceerd. Concreet betekent dit een
emissiereductie voor HF met 76 percent, voor HCl
met 50 percent, met 65 percent voor stof en 53 per-
cent voor VOS. Het is al belangrijk dat we dit be-
reiken. Veel problemen van lokale milieuhinder
zullen daardoor vermoedelijk kunnen worden ge-
saneerd, maar voor SO2 blijft er een probleem.
Daar zal er slechts een reductie zijn van 20 tot 25
percent. Het aandeel van de SO2-emissies van de
keramische sector blijft daardoor groot in vergelij-
king met andere sectoren. De reductie die door de
Aminal voor die steenbakkerijen werd voorgesteld
in het bindende Vlaamse emissieplafond voor 2010
wordt door dit voorstel niet gerealiseerd, maar wij
blijven natuurlijk de streefwaarden voor 2010 be-
houden.

Dit kan dus een probleem vormen voor het nako-
men van de internationale verbintenissen die wer-
den aangegaan. Het sectorale voorstel betekent op
korte termijn een belangrijke stap voorwaarts in de
bestrijding van de luchtverontreiniging door de ke-
ramische sector, maar in elk geval moet dit op ter-
mijn nog worden verscherpt. We moeten binnen-
kort dus een beslissing nemen. De beslissingsproce-
dure is vrij ver gevorderd. Dit zal worden voorge-
legd aan de regering. We zullen in elk geval reke-
ning houden met de adviezen van de MINA-raad,
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de SERV en de Gewestelijke Milieuvergunnings-
commissie.

Door de sectie Lucht van de Aminal werd recent in
samenwerking met de VITO onderzoek verricht
naar de techniek van halfnatte rookgasreiniging,
omdat provinciale vergunningen werden afgele-
verd waarbij een emissiegrenswaarde van 400 milli-
gram SO2 werd opgelegd. Deze techniek was nog
niet onderzocht in de BBT-studie van 1999, omdat
er toen onvoldoende gegevens beschikbaar waren.
Met de halfnatte rookgasreiniging kan een zeer
hoge SO2-verwijdering worden bekomen, mits
maximaal adsorbensgebruik. Men moet daar dus
een hoge dosis van een bepaalde stof gebruiken.
Bij een lagere toevoer van adsorbens, wat een lage-
re kostprijs met zich meebrengt, wordt natuurlijk
ook een lagere zuiveringsgraad bereikt. Deze rela-
tie is zeer duidelijk. Uit dit recent onderzoek blijkt
dat de kostprijs van de halfnatte-reinigingstechniek
nog steeds de draagkracht van de gemiddelde klei-
verwerkende bedrijven met matige tot hoge SO2-
emissies overstijgt, indien deze techniek wordt in-
gezet met het doel een hoog zuiveringsrendement
voor SO2 te behalen. Het typische van deze tech-
niek is immers dat men met een lage dosis een
goed resultaat bereikt voor andere emissies, maar
onvoldoende resultaat voor SO2.

Deze techniek werd dus niet geselecteerd als BBT
voor SO2-reductie. Bovendien wordt deze techniek
nog niet toegepast, waardoor de technische haal-
baarheid in vraag kan worden gesteld. Om econo-
mische redenen zal steenbakkerij Desimpel deze
techniek niet inschakelen met het oog op een zeer
verregaande SO2-reductie, maar wel om de HF-
norm uit het sectorvoorstel te behalen. Deze steen-
bakkerij zal wel via procesgeïntegreerde maatrege-
len zijn SO2-emissies reduceren, waardoor deze
emissies in een eerste stap zullen worden geredu-
ceerd tot waarden tussen de 1.700 en 2.800 milli-
gram per kubieke meter, terwijl die nu liggen tus-
sen 2.500 en 3.400 milligram per kubieke meter. In
die zin is dat toch al een grote vooruitgang.

Uit de verschillende scenario's is gebleken dat deze
techniek geen fundamentele wijziging meebrengt
voor de eerder uitgebrachte adviezen. Het deel van
de keramische sector dat de grootste emissiereduc-
ties kan realiseren met deze techniek, namelijk be-
drijven die hoogzwavelige klei als grondstof ge-
bruiken, is nu net het deel van de sector dat reeds
kampt met financiële moeilijkheden. Het is voor
die bedrijven een zware klus om die zeer zware
doelstellingen te halen.

Het sectorale voorstel betekent, zeker op korte ter-
mijn, een belangrijke stap vooruit in de bestrijding
van de luchtverontreiniging door de keramische
sector. Anderzijds dient de bijdrage voor de bin-
dende emissieplafonds voor de sector in 2010 zeker
bereikt te worden en wordt getracht de streefwaar-
den voor de sector zoveel mogelijk te bereiken
tegen 2010. Een aanpak in twee stappen is dan ook
aangewezen. Door het inschrijven van strengere
emissiegrenswaarden in Vlarem in een tweede stap,
zullen vermoedelijk nu reeds verschillende bedrij-
ven aangezet worden tot het investeren in een
meer performante rookgasreinigingstechniek zoals
de halfnatte-rookgasreinigingstechniek. Hierdoor
ontstaat meer zekerheid dat de doelstellingen van
onze nationale plafonds zullen gerealiseerd worden
tegen 2010.

Een milieubeleidsovereenkomst met de sector zou
een hulpmiddel kunnen zijn om deze doelstellin-
gen uit stap twee versneld te bereiken. Een voor-
deel is dat hierdoor niet op iedere oven een dure
rookgasreinigingstechniek moet worden geïmple-
menteerd. Een beleidsovereenkomst veronderstelt
wel eensgezindheid binnen de sector in verband
met de verdeling van de inspanningen tussen de
bedrijven. Er zijn aanwijzingen dat de sector we-
gens zijn diversiteit geen voorstander is voor het
afsluiten van zo’n milieubeleidsovereenkomst.

Een systeem van verhandelbare emissierechten of
SO2-heffingen binnen de sector kan er in theorie
toe bijdragen dat deze inspanningen binnen de
sector op de meest kosteneffectieve manier wor-
den verdeeld. Dit zou ook kunnen passen in een
sectoroverschrijdend systeem van verhandelbare
emissierechten of kostenverevening in Vlaanderen.
Een dergelijk systeem zou voor de economisch
meest kwetsbare bedrijven echter hoge kosten
meebrengen.

U stelde een algemene vraag over de procedure
waarbij de sector een afwijking kan vragen op de
milieunormen. Dit moet volgens mij aan een gron-
dige evaluatie worden onderworpen. Het al dan
niet behouden van de procedure maakt deel uit
van deze evaluatie en gebeurt momenteel in het
kader van de herziening van Vlarem die wordt
voorbereid. Als de procedure wordt behouden, zal
hierbij rekening worden gehouden met de advie-
zen van de MINA-raad en de SERV, waar verfij-
ning en aanpassingen aan de procedure worden
voorgesteld.

Er wordt getracht een evenwicht na te streven tus-
sen het behoud van de leefbaarheid van de sector
in Vlaanderen en het bereiken van de vooropge-
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stelde milieudoelstellingen waarover we internatio-
nale engagementen hebben aangegaan. We moeten
naar een emissiearme sector evolueren.

Voor de selectie van de BBT wordt naast het as-
pect kosteneffectiviteit ook rekening gehouden
met de mate waarin de kostprijs van de voorgestel-
de technieken kan worden gedragen door een ge-
middeld bedrijf uit de sector. Hiervoor bestaat een
model waarmee men de bedrijfseconomische ge-
volgen objectief kan inschatten. Voor een gemid-
deld bedrijf voor die sector wordt het weerstands-
vermogen berekend of de weerstand zonder extra
milieu-investeringen, uitgaande van jaarrekeningen
die werden opgevraagd bij de Nationale Bank van
België. Daarna wordt het weerstandsvermogen op-
nieuw berekend, indien de milieu-investeringen
wel uitgevoerd moeten worden, zowel op korte als
lange termijn. Daarbij wordt rekening gehouden
met zowel de marktsituatie als met de druk van de
internationale omgeving. De resultaten worden
vergeleken met de kritische grenzen van het
model, waardoor de bedrijfstak wordt ingedeeld in
de veilige, de onzekere of onveilige zone.

Uit deze analyse bleek dat voor bedrijven die zwa-
velarme klei aanwenden, het weerstandsvermogen
vóór milieu-investeringen zowel op korte als lange
termijn binnen de veilige zone ligt. Deze onderne-
mingen hebben dus voldoende draagkracht voor
bijkomende investeringen. Voor de groep met
matig zwavelrijke kleien werd de liquiditeitspositie
de voorbije jaren steeds slechter en het weer-
standsvermogen op lange termijn is precair. Vooral
de geringe winstgevendheid vormt daarbij het pro-
bleem. Deze bedrijven beschikken over weinig re-
serves voor bijkomende investeringen. Voor de
groep die zwavelrijke kleien aanwendt, waren de
twee voorbije boekjaren slecht en is de financieel-
economische toestand op lange termijn problema-
tisch. We hebben sowieso te maken met een pro-
bleemsector. Dat aspect werd ook opgenomen in
de BBT-studie. We zullen dit veeleer op lange ter-
mijn moeten bekijken, en we moeten sowieso naar
een emissiearmere sector gaan.

Het is vooral belangrijk dat dynamische bedrijven
die investeringen doen die verder gaan dan de wet
oplegt, in aanmerking komen voor ecologiesteun.
We zullen de strengere normen in fase 2 van Vla-
rem inschrijven. Zo hopen we dat de bedrijven
worden gestimuleerd om investeringen te doen en

daarvoor subsidiëring kunnen krijgen vanuit de
economische expansiesteun.

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : We zitten hier met een
schoolvoorbeeld van een duidelijk verschil tussen
‘the best available technology’ en ‘the best availa-
ble technology not entailing excessive costs’, of
BAT en BATNEEC. Het verschil tussen de twee
zou kunnen worden overbrugd als de Europese
Commissie ermee akkoord kan gaan dat er ecolo-
gische expansiesteun mogelijk is indien men op
korte termijn extra inspanningen doet die volgens
de letter van de wet nog niet door Vlarem ge-
vraagd worden. Ik denk dat ik die vraag aan minis-
ter Gabriels zal voorleggen, omdat de halfnatte
wassing technisch blijkbaar wel mogelijk is en een
oplossing zou kunnen bieden. Een vraag naar enige
steun voor de sector zou volgens mij wel oppor-
tuun zijn.

De normen blijven versoepelen is geen oplossing,
want op de lange duur zullen er repercussies zijn in
andere sectoren. Het gebruik van zeer zwavelhou-
dende grondstoffen of brandstoffen zal op termijn
nergens meer in Europa geduld worden.

Minister Vera Dua : Het is belangrijk om de ecolo-
gische expansiesteun naar dat soort dingen te
oriënteren. U weet dat minister Gabriels deze
week nogal gul is geweest ten aanzien van een be-
paalde sector, en ik heb er alle begrip voor. Het
gaat immers om een sector die op het vlak van te-
werkstelling zeer belangrijk is.

Anderzijds mogen we niet vergeten dat er een her-
oriëntering is geweest naar ecologische expansies-
teun en dat we van dit instrument maximaal ge-
bruik moeten maken om een aantal milieusanerin-
gen door te drukken in de harde sectoren. Deze
sector is een schoolvoorbeeld om dit toe te passen,
en ik zal uw vraag aan minister Gabriels steunen
en hem trouwens zelf ook die vraag stellen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 11.19 uur.
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