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VOORZITTER : Mevrouw Wivina Demeester-De
Meyer

– De vraag om uitleg wordt gehouden om 14.10
uur.

Vraag om uitleg van mevrouw Veerle Heeren tot
de heer Steve Stevaert, minister vice-president van
de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobili-
teit, Openbare Werken en Energie, over de inname
van gronden voor de aanleg van de winterdijk te
Mazenhoven

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van mevrouw Heeren tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over de inname van gronden voor de aan-
leg van de winterdijk te Mazenhoven.

Mevrouw Heeren heeft het woord.

Mevrouw Veerle Heeren : Mevrouw de voorzitter,
dit is de eerste keer dat ik de werkzaamheden van
deze commissie bijwoon. Graag had ik u dan ook
willen bedanken voor het behandelen van mijn
vraag om uitleg.

Mijnheer de minister, ten behoeve van de veilig-
heid en als maatregel tegen de wateroverlast in de
streek van de gemeente Mazenhoven in de buurt
van Maasmechelen werden in augustus 1999 diver-
se percelen grond, die eigendom zijn van particu-
lieren, ingenomen voor de werken aan de winter-
dijk. Omwille van de hoogdringendheid werd toen
meteen tot actie overgegaan en werden de admini-
stratieve beslommeringen uitgesteld tot achteraf.

In de nazomer van 2000 werd de betreffende dijk
reeds ingehuldigd. Nochtans werden de gedupeer-
de eigenaars tot op heden nog steeds niet door de
bevoegde administratie gecontacteerd om een aan-

zet tot onteigening of enige financiële regeling op
te starten. We hebben het vaak over de kloof tus-
sen de burger en de politiek. Welnu, het is precies
zo’n onzekerheid of laattijdigheid die de kloof nog
vergroot.

Mijnheer de minister, bestaat er een standaardpro-
cedure volgens dewelke dergelijke hoogdringende
situaties door de bevoegde administratie worden
afgehandeld ? Is er in een maximumtermijn voor-
zien waarbinnen de procedure van onteigening
wordt aangevat en afgehandeld ? Heeft de admini-
stratie ondertussen stappen ondernomen om dit
specifieke dossier af te handelen en de gedupeerde
eigenaars een regeling aan te bieden ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mevrouw de voorzitter,
collega’s, vooraleer te antwoorden op de specifieke
vragen wens ik te melden dat de innamen van de
nodige terreinen voor de aanleg van de nieuwe
winterdijk te Mazenhoven gebeurd zijn op basis
van het decreet van 16 april 1996 betreffende de
waterkeringen. Dit decreet bepaalt dat het Vlaams
Gewest alle nodige waterkeringswerken kan uit-
voeren zonder dat de nodige gronden vooraf zijn
aangekocht of onteigend. Deze waterkeringswer-
ken brengen in principe dus geen bezitsverlies mee,
maar vormen een erfdienstbaarheid van openbaar
nut.

Daarnaast bepaalt het decreet wel dat het Vlaams
Gewest verplicht is het benodigde bijkomende ter-
rein aan te kopen of te onteigenen, indien de eige-
naar van het erf, dat met deze erfdienstbaarheid
bezwaard is, dit vraagt. Deze procedure verloopt
via het federale comité tot aankoop van onroeren-
de goederen, een dienst van het ministerie van Fi-
nanciën.



De afdeling Maas en Albertkanaal neemt echter
steeds zelf het initiatief om via één procedure over
te gaan tot de aankoop van al deze gronden, voor
zover de eigenaars akkoord gaan met de vrijwillige
ontvreemding. Voor de eigenaars die zelf vragen
om hun gronden te onteigenen, wordt een afzon-
derlijke onteigeningsprocedure bij hoogdringend-
heid opgestart.

Er bestaat geen standaardprocedure om tot de
aankoop van de ingenomen gronden over te gaan,
en er bestaat evenmin een maximumtermijn.

De afdeling Maas en Albertkanaal heeft de eerste
stappen om tot aankoop van de ingenomen perce-
len te kunnen overgaan, reeds genomen tijdens de
werken, meer bepaald in het voorjaar van 2000.
Dat de procedure tot op heden nog niet is afgehan-
deld, is te wijten aan het feit dat een nieuwe reeks
plannen moest worden opgemaakt aangezien bij
ontvangst van de kadastrale leggers bleek dat de
kadastrale situatie gewijzigd was, aan het feit dat
het aankoopcomité een ruime periode nodig heeft
gehad voor het opmaken van het ramingsverslag
en aan het feit dat de betaling van de bodemattes-
ten aan de OVAM pas begin mei 2002 kon gebeu-
ren ingevolge moeilijkheden met het nieuwe elek-
tronisch betaalprogramma Orafin. De betreffende
bodemattesten worden nu dan ook eerdaags ver-
wacht op de administratie.

Wat tot slot de verdere afhandeling van de proce-
dure betreft, kan ik u melden dat na de ontvangst
van de door de OVAM af te leveren bodemattes-
ten, de afdeling Maas en Albertkanaal onmiddellijk
de aankoopopdracht zal versturen naar het aan-
koopcomité van het ministerie van Financiën te
Hasselt. Deze instantie zal met de eigenaars onder-
handelen over de vrijwillige aankoop van de inge-
nomen percelen.

Mevrouw Heeren, ik deel uw bekommernis. Een en
ander duurt voor de burger inderdaad ongehoord
lang. Ik zal erop aandringen dat de zaak met de no-
dige spoed wordt afgehandeld.

De voorzitter : Mevrouw Heeren heeft het woord.

Mevrouw Veerle Heeren : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw antwoord. Het zou zinvol zijn dat,
indien de administratie met dergelijke zaken wordt
geconfronteerd, ze de mensen informeert, want ze
krijgen nergens gehoor. Uiteindelijk komen ze bij
hun mandataris terecht.

Het is de taak van de administratie om heel duide-
lijk te zeggen waar de moeilijkheden liggen. Ik heb
er alle begrip voor dat de procedure voor een bo-
demattest tijd in beslag neemt, maar dat moet wel
worden meegedeeld aan de mensen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Interpellatie van de heer Eloi Glorieux tot de heer
Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, over het al dan niet
gebruiken van flexibele mechanismen binnen de
beleidsdomeinen van de minister om de Kyoto-
doelstellingen te realiseren

De voorzitter : Aan de orde is de interpellatie van
de heer Glorieux tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over het al dan niet gebruiken van flexibe-
le mechanismen binnen de beleidsdomeinen van
de minister om de Kyotodoelstellingen te realise-
ren.

De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, geachte collega’s, in de perio-
de van 1990 tot 2000 stegen de totale broeikasgas-
emissies in Vlaanderen met gemiddeld 11 percent.
Zonder bijkomende beleidsmaatregelen zal dit in
2006 zeker tot 14,4 percent oplopen. Om deze
trend om te buigen, zullen in elke betrokken sector
op zeer korte termijn ingrijpende en afdoende
maatregelen moeten worden genomen, zeker als
we de Vlaamse beleidstussendoelstelling om tegen
2005 onze broeikasgasuitstoot te stabiliseren tegen-
over het jaar 1990 enigszins willen benaderen.

In Vlaanderen wordt ongeveer 80 percent van de
totale broeikasgasemissies uit het Protocol van
Kyoto gevormd door de uitstoot van koolstofdioxi-
de in de industrie, de energiesector, de transport-
sector en de huishoudens. Tussen 1990 en 2000, de
referentieperiode voor de Kyotodoelstelling, steeg
de uitstoot van CO2 in alle sectoren met 13 per-
cent. De uitstoot van methaan nam gemiddeld in
alle sectoren samen in dezelfde periode af met 2
percent, terwijl de emissies van lachgas met 8 per-
cent stegen. Methaan en lachgas zijn, naast CO2,
twee andere belangrijke broeikasgassen die vooral
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vrijkomen door activiteiten in de industrie en de
landbouwsector.

Opmerkelijk is dat in de landbouwsector en in de
sector natuur en tuinen de totale broeikasgasemis-
sies volgens het recentste MIRA-T-rapport tussen
1990 en 2000 met respectievelijk 2 en 3 percent
daalden. Daarnaast werden belangrijke stijgingen
opgetekend in een aantal sectoren. Zo steeg de
CO2-uitstoot door de gezinnen met 7 percent, door
de energiesector met 3 percent, door de transport-
sector met 24 percent, door de handel- en diensten-
sector met 70 percent en door de industrie met 17
percent.

De toename van de CO2-uitstoot in de industrie is
vooral te wijten aan het niet-energetisch eindver-
bruik, bijvoorbeeld de productie van kunstmest-
stoffen, chemicaliën, kunststoffen, enzovoort. De
CO2-uitstoot als gevolg van het energieverbruik in
de industrie daalde tussen 1990 en 2000. Deze afna-
me is evenwel veeleer toe te schrijven aan de om-
schakeling van kolen en olie als brandstof naar
aardgas, dan aan het verhogen van de energie-effi-
ciëntie.

Als de trend van de voorbije tien jaar zich doorzet,
dus indien geen bijkomende dringende beleids-
maatregelen worden genomen, zal de CO2-uitstoot
tussen 2000 en 2005 nog eens met 4.500 tot 6.000
kiloton toenemen en komen we op een stijging uit
van 20 percent tegenover het Kyotoreferentiejaar
1990. De totale CO2-emissiereducties van alle hui-
dige bestaande en te verwachten beleidsmaatrege-
len uit de domeinen energie en mobiliteit bedragen
zo’n 2.700 kiloton. Dit is ruim onvoldoende om de
uitstoot van CO2 tegen 2005 te stabiliseren op het
niveau van 1990.

Nu is het evenwel zo dat landen die moeite hebben
om hun opgelegde Kyotoreductiedoelstellingen te
realiseren op basis van maatregelen in eigen land,
onder strikte voorwaarden gebruik kunnen maken
van de marktconforme mechanismen. Het gaat
hierbij om drie zogenaamde flexibele mechanis-
men : de emissiehandel, de projecten van gezamen-
lijke tenuitvoerbrenging of Joint Implementation
en het mechanisme voor propere ontwikkeling of
Clean Development Mechanism.

Het deels aanwenden van deze flexibele mechanis-
men is geen vrijgeleide om de broeikasgasemissies
in eigen land ongebreideld te laten stijgen. Flexibe-
le mechanismen zijn gebonden aan strikte regels en
randvoorwaarden. Het uitvoeren van broeikasgas-

besparende projecten in het buitenland moet te
allen tijde resulteren in duurzame, meetbare en ad-
ditionele emissiereducties van broeikasgassen op
lange termijn. Het akkoord van de Klimaatconfe-
rentie van Bonn stelt daarenboven ondubbelzinnig
dat een belangrijk deel van de emissiereducties
moet worden behaald door de implementatie van
een eigen beleid en maatregelen op het thuisfront.
Het gebruik van flexibele mechanismen is met an-
dere woorden supplementair en mag onder geen
enkel beding ten koste gaan van een performant
emissiereductiebeleid. Het Vlaams Parlement en
de Vlaamse regering stemden door de ratificatie
van het Kyotoprotocol in met het systeem van deze
flexibele mechanismen.

Eind 2001 presenteerde de Europese Commissie
een ontwerp van richtlijn voor een Europees sys-
teem van verhandelbare emissies. Een emissiehan-
delsysteem internaliseert de milieugebonden ener-
giekosten en stelt een plafond aan de uitstoot van
een aantal grote emissiebronnen. Het opstarten
van een verplicht en uniform emissiehandelsys-
teem met absolute emissieplafonds binnen de Eu-
ropese Gemeenschap stelt de deelnemers in staat
om de CO2-uitstoot te beheersen en terug te drin-
gen. Het betekent voor Europese bedrijven een be-
langrijke aansporing om een proactief emissiere-
ductiebeleid uit te tekenen, terwijl ze competitief
kunnen blijven op de internationale markt. Bedrij-
ven die aantonen dat ze rationeel met energie om-
gaan, kunnen door de verkoop van emissierechten
financieel worden beloond voor hun inspanningen.
Bedrijfsinstallaties die om allerlei redenen een te
hoge emissiereductiekost hebben, kunnen bijko-
mende emissierechten kopen aan de Europese
marktprijs die lager ligt dan de marginale reductie-
kost. Een verplicht systeem van emissiehandel met
absolute quota kan garanderen dat de CO2-uit-
stoot van installaties op een kostenefficiënte wijze
wordt teruggedrongen.

Vanuit ecologische visie moet het gebruik van
flexibele mechanismen evenwel tot een minimum
worden beperkt. Het leeuwenaandeel van de broei-
kasgasreductie moet in ons eigen zeer geïndustria-
liseerd, overgeautomobiliseerd, sterk energie-in-
tensief en overconsumptiegericht wegwerpproduct-
landje worden gerealiseerd.

Anderzijds is de realiteit wat ze is : de maatregelen
waarin wordt voorzien om de broeikasgasuitstoot
in onze eigen industrie, onze eigen energie-, trans-
port- en dienstensector en onze eigen huishoudens
te reduceren, volstaan absoluut niet om de Vlaam-
se tussentijdse doelstelling om de broeikasgasuit-
stoot te stabiliseren tegen 2005 en ons internatio-
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naal engagement om die te reduceren met 7,5 per-
cent tegen 2008-2012, in eigen land te concretise-
ren. Een snelle en effectieve inhaaloperatie met
een batterij regeringsinitiatieven om het nog steeds
aanwezige rendabele gamma aan broeikasgasbe-
sparende maatregelen op de thuismarkt te verwe-
zenlijken, is niet alleen wenselijk, maar ook abso-
luut noodzakelijk. Dit stuit ten onrechte op heel
wat weerstand van allerlei belangengroepen uit de
betrokken sectoren met Agoria, Febiac, Electrabel
en het VEV op kop.

Mijnheer de minister, u hebt recent in de media ge-
zegd dat Vlaanderen geen gebruik zal maken van
de voorziene flexibele mechanismen. Onder uw be-
voegdheid bevinden zich de domeinen met de
grootste CO2-uitstoot, maar ook de domeinen met
het grootste potentieel aan rendabele broeikasgas-
reducties. Volgens u moet Vlaanderen in staat zijn
om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen
via eigen beleid en maatregelen. Die uitspraken
hebben me bijzonder verrast, maar ook nieuwsgie-
rig gemaakt.

Daarom wil ik u enkele vragen stellen. De CO2-
uitstoot vertoont ook na 2000 een stijgende trend.
Kunt u verduidelijken welke extra maatregelen op
het vlak van mobiliteits- en energiebeleid u in het
vooruitzicht stelt om de kloof tussen de stabilisa-
tiedoelstelling en het geprojecteerde business-as-
usual-scenario met eigen maatregelen te dichten ?
Ik bedoel dan maatregelen bovenop degene waarin
momenteel reeds is voorzien, maar die duidelijk
niet volstaan om de doelstelling te bereiken. Op
welke wijze zullen deze maatregelen Vlaanderen in
staat stellen om zonder gebruik te maken van de
drie flexibele mechanismen in de periode 2008-
2012 toch de noodzakelijke emissiereductie van 7,5
percent tegenover 1990 te behalen ? Wat is de im-
plementatietermijn van de maatregelen ? Hoe zul-
len ze worden opgenomen in het Vlaams klimaat-
beleid ? Emissiehandel is een van de drie flexibele
mechanismen uit het Kyotoprotocol. Kunt u uw
standpunt verduidelijken inzake het Europees ont-
werp van richtlijn Verhandelbare Emissierechten ?
Op welke wijze wenst u dit in uw beleid in te scha-
kelen zodat het resulteert in absolute en meetbare
CO2-reducties ?

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Mevrouw de voorzitter,
ik heb twee weken geleden al eens een vraag ge-
steld in verband met de benchmarkconvenants. Na
de goedkeuring door de Vlaamse regering van het

Vlaams klimaatsplan kunnen we in deze commissie
een aantal hoorzittingen organiseren om de diverse
actoren te bevragen.

Is er op vlak van de benchmarkconvenants enige
vooruitgang geboekt ? Gisteren hadden twee Aga-
lev-parlementsleden een gesprek met Exxon Mobi-
le, die aankondigde het convenant niet te zullen
ondertekenen. Als dat zo is, wat hebt u dan nog in
petto ?

De voorzitter : Mijnheer de minister, collega’s, ik
heb niet getwijfeld om de heer Glorieux toestem-
ming te geven voor deze interpellatie, maar als
voorzitter wil ik er toch een bedenking bij maken.
Hoewel het parlementslid het recht heeft vragen te
stellen, heb ik het daar in dit geval wat moeilijk
mee. De minister heeft immers al heel lang aange-
kondigd het klimaatsplan voor de uitvoering van
het Kyotoprotocol te zullen voorleggen. De ge-
vraagde hoorzittingen konden nog niet worden ge-
organiseerd omdat het klimaatsplan er nog niet
was.

Net als de parlementsleden van Agalev heb ik vol-
doende contacten met bedrijven. Daar worden heel
veel vragen gesteld. Zij willen inderdaad graag
weten waar ze aan toe zijn. Ik verkies evenwel daar
nu nog geen vragen over stellen en te wachten op
het klimaatsplan. Het is immers van belang te
weten wat de regering voorstelt. Toch worden er
hier al interpellaties over gehouden, terwijl de
hoorzittingen met de bedrijven en de SERV nog
niet kunnen worden gehouden. Dat geeft niet de
juiste sfeer voor een debat.

Een interpellatie is bij mijn weten altijd een zeer
belangrijk controlemiddel geweest. Ik zou dan ook
veel strenger willen zijn bij het toestaan ervan,
maar ik zie dat mijn collega’s dat niet doen. Er
worden bijgevolg veel te veel interpellaties gehou-
den, te pas en te onpas, zelfs over dingen waarover
we nog niet kunnen praten. Ik word misschien oud,
als parlementslid dan, en met een jong parlements-
lid als de heer Glorieux verschil ik zowat honderd
jaar van leeftijd. (Gelach)

Volgens mij weten we op de duur niet goed meer
op welke manier we de controlemiddelen moeten
gebruiken. We gebruiken het instrument interpella-
tie niet meer waarvoor het oorspronkelijk is be-
doeld, namelijk een sterk controlemiddel. Als ik in
de vorige eeuw – letterlijk dan – als parlementslid
interpelleerde, dan beefde de minister. Er werden
er dan ook maar een of twee per jaar ingediend,
zeker een interpellatie van een lid van de meerder-
heid was een bijzonder delicate aangelegenheid.
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Dat maakt een groot verschil.

Dit is dus eigenlijk een vraag om uitleg, waarop de
minister gerust kan antwoorden dat we moeten
wachten tot het klimaatsplan er is. De interpellatie
moeten we terugbrengen tot haar essentie. We heb-
ben daar in het Bureau al over gesproken, maar we
zijn nog niet ver gevorderd.

Ik zou hier over dit onderwerp uitvoerig willen de-
batteren, maar ik wacht daarmee liever op het kli-
maatsplan van de regering.

De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux : Mevrouw de voorzitter, de
minister heeft in de media een uitspraak gedaan
dat het flexibel mechanisme als doelstelling niet
nodig is. Ik ben daardoor blij verrast. Het zal wel
aan mijn jeugdig enthousiasme liggen dat ik niet
meer kon wachten totdat het plan zou worden be-
handeld in de commissie. Ik zal voortaan echter uw
wijze raad over interpellaties indachtig zijn.

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mevrouw de voorzitter,
collega’s, ongeveer een jaar geleden werd de task
force Klimaatbeleid Vlaanderen opgericht, het
overlegorgaan tussen de kabinetten en administra-
ties uit alle bevoegdheidsdomeinen die raakvlak-
ken hebben met het klimaatbeleid. Onder het
voorzitterschap van het kabinet van minister Dua
en mijn kabinet heeft de task force het voorbije
jaar intensief gewerkt aan het opstellen van het
ontwerp van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2002-
2005. Het emissiereductiepotentieel van de extra
Vlaamse maatregelen die in dit plan als prioritair
worden voorgesteld, wordt geschat op circa 5.200
kiloton CO2-equivalent in 2005. Van dit potentieel
behoort 82 percent tot het bevoegdheidsdomein
Energie.

Deze maatregelen worden uitgebreid beschreven
in het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan dat
binnen enkele weken wordt voorgelegd aan de
Vlaamse regering en aan de commissie voor Leef-
milieu van het Vlaams Parlement. Er wordt ver-
wacht dat de maatregelen in het plan ongeveer een
derde kunnen opvullen van de kloof tussen de uit-
stoot in 2005 en die in 1990. Het merendeel van de
maatregelen is echter nog in voorbereiding en zal
zijn grootste reductiepotentieel vooral opleveren
na 2005. Het plan bevat sensibiliserende en infor-

merende projecten die vooral op langere termijn
effect zullen teweegbrengen.

Belangrijke instrumenten om de CO2-uitstoot te
reduceren, zijn in handen van de federale overheid.
De Vlaamse regering engageerde zich dan ook tot
de stabilisatiedoelstelling op voorwaarde dat de fe-
derale regering aanvullende maatregelen neemt op
het vlak van energie, transport, fiscaliteit en pro-
ductnormering. Ook de Europese Unie beschikt
over belangrijke bevoegdheden voor aanvullende
maatregelen.

De maatregelen uit het ontwerp van Vlaams Kli-
maatbeleidsplan kunnen tegen 2010 bijna drie keer
zoveel uitstoot reduceren als tegen 2005. Dit komt
neer op circa 14.800 kiloton CO2-equivalent. De
mate waarin deze maatregelen zullen bijdragen tot
het naleven van de nationale Kyotodoelstelling in
2008-2012 is onduidelijk zolang er geen beslissing is
genomen omtrent het aandeel van Vlaanderen in
deze doelstelling. De Vlaamse regering pleit voor
een gelijkwaardige lastenverdeling tussen de ge-
westen, als meest kostenefficiënte manier om de
reductie-inspanningen te verdelen.

De evolutie van de CO2-uitstoot tussen 2005 en
2012 in een business-as-usual-scenario is ongekend.
In het ontwerp van Vlaams Klimaatbeleidsplan zijn
de middelen om een onderzoeksopdracht hierover
uit te besteden gebudgetteerd. De maatregelen in
het plan zijn in ieder geval voldoende om de
Vlaamse emissies bij constante evolutie terug te
brengen tot het niveau van 1990. Met betrekking
tot 2010 pleit ik voor het in werking stellen van
aanvullende federale maatregelen. Ik zal via de
overlegorganen een actieve rol spelen in de tot-
standkoming ervan.

Ik wens nogmaals te verwijzen naar het ontwerp
van Vlaams Klimaatbeleidsplan 2002-2005, dat bin-
nen enkele weken wordt voorgelegd aan de Vlaam-
se regering en aan de commissie voor Leefmilieu
van het Vlaams Parlement. Indien de Vlaamse
maatregelen worden versterkt door federale maat-
regelen, moet Vlaanderen in staat zijn om zijn aan-
deel in de nationale Kyotodoelstelling, gebaseerd
op een gelijkwaardige lastenverdeling tussen de ge-
westen, waar te maken. Het systeem van verhan-
delbare emissierechten en andere flexibele mecha-
nismen kunnen pas als ultieme maatregel worden
aangewend indien mocht blijken dat de verwachte
emissiereducties van de gewestelijke en federale
maatregelen niet volstaan.

Aan de tenuitvoering van het systeem van verhan-
delbare emissierechten en de toepassing van flexi-
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bele mechanismen moeten in ieder geval absolute
en strenge ecologische, sociale en economische
randvoorwaarden worden gekoppeld én gecontro-
leerd. Deze randvoorwaarden zijn onder meer : de
actieve betrokkenheid van de bedrijven ; vaststaan-
de werkelijke emissiereducties ten opzichte van
een duidelijk referentiescenario ; globale positieve
sociale en ecologische effecten en het vastleggen
van het aandeel van de noodzakelijke emissiere-
ducties. Dit laatste mag worden ingevuld door
emissiehandel en de toepassing van flexibele me-
chanismen, voor Vlaanderen als geheel en per be-
drijf dat deelneemt aan de emissiehandel. Proef-
projecten op beperkte schaal kunnen worden op-
gestart om deze noodzakelijke randvoorwaarden te
definiëren.

Ondanks deze strenge randvoorwaarden belem-
mert de toepassing van flexibele mechanismen de
technologische ontwikkeling die noodzakelijk is
om op langere termijn een evenwicht tot stand te
brengen tussen economie en leefmilieu. Daarom is
het noodzakelijk een maximale bijdrage van de
emissiehandel en andere flexibele mechanismen
vast te leggen. Het uitgangspunt moet zijn dat, als
het gebruik van flexibele mechanismen kan wor-
den vermeden, deze niet worden toegepast. Er
moet hoe dan ook worden vermeden dat er afwen-
telingmechanismen op gang komen naar landen
waar de ontwikkeling achterophinkt bij de onze,
zoals de ex-Sovjet-Unie. Emissierechtenverhande-
ling is voor mij maximaal op Europese schaal mo-
gelijk. De invoering van een systeem van verhan-
delbare emissierechten moet worden afgestemd op
het convenantenbeleid met de energie-intensieve
industrie. De benchmarkingconvenanten kunnen
worden aangewend om de initiële allocatie van
emissierechten aan de bedrijven te regelen.

De voorzitter : De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw antwoord. Heb ik het goed begre-
pen dat het ontwerp van klimaatplan ongeveer
voor een derde de kloof dicht tussen 1990 en de
stabilisatiedoelstelling van 2005 ? Dat betekent dat
er eigenlijk nog een kloof – of op z’n Engels ‘gap’ –
is van twee derden. Dat moeten we dan liefst invul-
len via een versneld beleid hier bij ons op de thuis-
markt. Zo niet, zullen we moeten teruggrijpen naar
de flexibele mechanismen.

Inzake de stabilisatiedoelstelling hebt u heel te-
recht gezegd dat die door de Vlaamse overheid
naar voren was geschoven op voorwaarde dat er

natuurlijk ook flankerende maatregelen op fede-
raal niveau worden genomen. Mijns inziens is dat
ook evident. Anders zullen we het immers niet
halen. Het is dan ook enorm belangrijk dat de
Vlaamse regering er bij de federale regering op
aandringt dat er een CO2-energietaks komt als een
van de belangrijkste instrumenten om effectief tot
deze doelstelling te komen. Zeker qua fiscale sti-
mulans is dit een van de belangrijkste doelstellin-
gen. Trouwens, de analisten hebben erkend dat we
de vorige doelstelling – om tegen het jaar 2000
onze CO2-uitstoot te reduceren – niet hebben ge-
haald doordat er geen CO2-energietaks als instru-
ment was opgenomen. Ik wil er dus sterk voor plei-
ten dat er in dat kader door de Vlaamse regering
bij de federale regering op wordt aangedrongen
dat er een dergelijke CO2-energietaks zou komen.

De lastenverdeling tussen de gewesten is er mo-
menteel nog niet. We zullen daar effectief hard aan
moeten werken, zodat daar snel duidelijkheid in
komt. Het is echter wel belangrijk dat alvast de sta-
bilisatiedoelstelling wordt gerealiseerd. Dit staat
immers los van de eventuele verdere verdeling tus-
sen de gewesten. Ik veronderstel toch dat Vlaande-
ren op z’n minst naar een stabilisatie zal streven te-
genover het jaar 1990. Hoe de effectieve 7,5 per-
cent reductie nadien verder wordt ingevuld, zullen
we later wel zien. Dat we dan nog wat gaan bakke-
leien onder de verschillende gewesten, tot daar aan
toe, maar liefst zo weinig mogelijk natuurlijk, om
zo snel mogelijk tot concrete afspraken te komen,
zodat we via een doelgericht beleid in de juiste
richting kunnen werken. Hoe dan ook, op z’n minst
staat die stabilisatiedoelstelling van 2005 los van
een eventuele lastenverdeling voor die 7,5 percent.
Dit kunnen we niet inroepen als verontschuldiging
voor eventuele vertraging of voor het ontbreken
van concrete maatregelen.

U hebt terecht en heel correct gezegd dat flexibele
mechanismen een ultiem middel zijn. We kunnen
ze niet zomaar gebruiken om gemakshalve onze
CO2-reductie te realiseren. Er moeten bovendien
heel sterke voorwaarden aan worden gekoppeld.
Dat is trouwens in de tekst opgenomen en ik ben
het er volledig mee eens. Het is belangrijk om ver-
sterkte maatregelen te nemen op onze eigen thuis-
markt. In de energie- en industriesector, de huis-
houdens en de transportsector moet een concrete
CO2-reductie worden gerealiseerd.

Minister Steve Stevaert : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer Glorieux, uw analyse klopt, we zouden
een derde, misschien twee derde kunnen halen,
maar daarvoor zijn Europese en federale maatre-
gelen nodig.
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Uw andere opmerking, over de verdeling binnen
België, is heel belangrijk. Ik laat me nergens op
vastpinnen vóór ik zicht heb op die verdeling. Ik
ben absoluut niet van plan om een discussie over
energietaksen te voeren als ik niet weet waar die
taksen heen gaan. Ik meen immers dat die midde-
len naar de federale overheid gaan. Het gaat niet
op om de Vlaamse economie op die manier te be-
lasten. Dat hebt u trouwens zo beslist op uw con-
gres. (Opmerkingen van de heren Eloi Glorieux en
Johan Malcorps)

Lasten op arbeid worden in dit land toch op fede-
raal niveau vastgelegd ? U wilt arbeid goedkoper
maken door de lasten op arbeid te verminderen via
een energieheffing. U wilt dus werken via een fede-
raal instrument. Als ik verkeerd ben, zou ik het
graag van u vernemen.

De voorzitter : De heer Malcorps heeft het woord.

De heer Johan Malcorps : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, ik ben blij dat ik heel kort
mag reageren. We zullen u de tekst bezorgen van
onze persconferentie van vrijdag. We zijn voorstan-
der van een sociale energie. De opbrengsten kun-
nen worden verdeeld en dienen voor een lastenver-
laging op federaal niveau, maar ook voor energie-
besparingsmaatregelen. Die maatregelen kunnen
zich voor een belangrijk deel op gewestelijk niveau
situeren. Het zou daarbij gaan over de overdacht
van de opbrengst van het federale naar het gewes-
telijke niveau, zodat de maatregelen kunnen wor-
den genomen. Een derde deel zou bestaan uit een
reeks vrijstellingen aan een aantal sectoren. Ik ben
dus inderdaad van mening dat een deel van de op-
brengsten van de sociale-energie-effecten moet
worden overgeheveld van het federaal naar het ge-
westelijk niveau zodat we een energiebesparend en
sociaal compensatiebeleid kunnen voeren.

Minister Steve Steveart : Mijnheer Malcorps, dat is
prietpraat. De Raad van State heeft reeds opge-
merkt dat binnen de eigen bevoegdheden moet
worden gebleven. Een overheveling kan niet zo-
maar.

De voorzitter : De heer Glorieux heeft het woord.

De heer Eloi Glorieux : Mevrouw de voorzitter,
mijnheer de minister, u stelt dat twee derde van de
stabilisatiedoelstelling momenteel niet is gedekt
door eigen maatregelen en dat eerst binnen België
afspraken moeten worden gemaakt over de alge-
mene verdeling van die 7,5 percent. De stabilisa-

tiedoelstelling gaat echter niet over de reductie van
7,5 percent, maar enkel over het terugbrengen tot
het nulpeil. De Vlaamse doelstelling moet toch
minstens het terugbrengen van de uitstoot naar het
niveau van 1990 zijn ? Later kan dan de discussie
worden gevoerd hoe we van nul naar een vermin-
dering met 7,5 percent kunnen gaan. De verdeling
tussen de gewesten speelt geen rol voor de stabili-
satiedoelstelling.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Koen Helsen tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, over het bestaande
VLAAMS GEWEST-netabonnement van De Lijn
voor mensen met een leefloon

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Helsen tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over het bestaande VLAAMS GEWEST-
netabonnement van De Lijn voor mensen met een
leefloon.

De heer Helsen heeft het woord.

– De heer Johan Malcorps treedt als voorzitter op.

De heer Koen Helsen : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, dames en heren, we hebben
in het licht van het openbaar vervoer en de basis-
mobiliteit al veel initiatieven genomen die de
goede richting uitgaan. Ik denk daarbij aan de ini-
tiatieven ten gunste van senioren, personen met
een handicap en bestaansminimumgerechtigden.

Ik meen dat het voormalig minister Baldewijns was
die in een vorige beheersovereenkomst tussen het
Vlaams Gewest en de vervoersmaatschappij een
aantal voordelen voor kansarmen heeft inge-
bouwd. Sinds 1 oktober 1997 is er een overeen-
komst mogelijk tussen OCMW’s en De Lijn over
het werken met een verminderingskaart voor be-
staansminimumgenieters. Op vertoon van de kaart
kon een rit worden afgelegd aan een tarief van 20
frank per rit, ongeacht de afstand. Op 15 juli 1998
werd het systeem uitgebreid tot vreemdelingen
met financiële OCMW-steun en tot personen met
een gewaarborgd inkomen voor bejaarden. Het
systeem werd ook gewijzigd : er werd niet langer
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gesproken over een verminderingskaart, maar wel
over een vervoersgarantie of VLAAMS GEWEST,
de kaarten waren zes maanden in plaats van drie
maanden geldig, en er werd gekozen voor ritten-
kaarten – geldig voor een rit heen en terug – aan
een tarief van 40 frank of 1 euro.

Op 1 april 2002 werd het systeem gewijzigd. Sinds-
dien is sprake van een VLAAMS GEWEST-abon-
nement. Het kan worden aangekocht aan 25 euro
of 1.000 frank. We spreken trouwens niet langer
van bestaansminimum, maar van leefloon. Met
zo’n abonnement kunnen leeflooncliënten één jaar
onbeperkt gebruik maken van het openbaar ver-
voer, dus van alle bussen en trams. Ook hun kinde-
ren tussen 6 en 12 jaar kunnen gratis meerijden.

Op zich valt het initiatief om zo’n VG-abonnement
in het leven te roepen, toe te juichen. Helaas moe-
ten de betrokken OCMW’s na enkele weken al
vaststellen dat dit systeem voor vele gebruikers fi-
nancieel niet haalbaar is en in sommige gevallen
zelf misbruik met zich meebrengt.

Voor veel leeflooncliënten is het niet evident om
zomaar 25 euro neer te tellen, zeker niet als het be-
treffende gezin uit meerdere personen bestaat. Een
persoonlijke berekening leert mij dat een VG-
abonnee op jaarbasis al snel 50 ritten moet maken
om de aankoopprijs van zijn netkaart te kunnen re-
cupereren, terwijl in het vorige systeem nog de mo-
gelijkheid bestond om ook occasioneel gebruik te
maken van het speciale voordeeltarief via de twee-
rittenkaarten.

Ook de OCMW’s maken reeds melding van mis-
bruik. Zo blijkt onder meer dat personen die
slechts een paar maanden recht hebben op leef-
loon, maar daarna bijvoorbeeld werk vinden of
gaan samenwonen, toch nog het hele jaar door ge-
bruik kunnen maken van het voordeelabonne-
ment. Alle goede intenties ten spijt, roept het nieu-
we systeem dus nog veel vragen op bij OCMW’s en
gebruikers.

Mijnheer de minister, bent u zich bewust van de
blijkbaar nog te hoge financiële drempel en de mis-
bruikmogelijkheden van het VG-abonnement ?
Hebt u daar reeds klachten of bedenkingen over
gehoord ? Wat zult u ondernemen om ook het spo-
radische gebruik van de verschillende vervoersmo-
di betaalbaar te maken voor de personen die
slechts enkele keren per jaar gebruik maken van
bus of tram ?

Hebt u zicht op het aantal abonnementen, en op
het aantal gebruikers ? Is er in een evaluatie voor-
zien ten aanzien van het nieuwe ingevoerde sys-
teem, en welke aanpassingen worden terzake voor-
gesteld ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, in oktober 1997 werd tussen De Lijn en
de OCMW's een contract gesloten over het ver-
schaffen van vervoersvoordelen aan bestaansmini-
mumgerechtigden. Het systeem werkte aan de
hand van een VG- of vervoersgarantieverminde-
ringskaart waarmee deze personen aan een voor-
delig tarief konden reizen bij De Lijn.

De VG-kaart gaf recht op een VG-tweerittenkaart
aan een halve euro per rit. Deze VG-kaart kon
enkel op de voertuigen aangekocht worden, wat
gezien het hoge gebruik ervan – 2,8 miljoen ver-
kochte kaarten en verkoopshandelingen in 2001 –
een zware belasting voor de chauffeurs betekende
en erg nadelig was voor de commerciële snelheid.
Het systeem was bovendien erg fraudegevoelig
met veel misbruik als gevolg. De rittenkaarten wer-
den massaal aangekocht en daarna doorverkocht,
ook aan personen die er geen recht op hadden.

In het licht van die nadelen heeft De Lijn, in over-
leg met de afdeling maatschappelijk welzijn van de
VVSG en na goedkeuring door het directiecomité
van de VVSG, het systeem met de tweerittenkaart
hervormd tot een systeem met netabonnementen.
Personen met een leefloon kunnen het VG-net-
abonnement kopen met een attest dat door het
OCMW wordt afgeleverd. Rechthebbenden op een
gewaarborgd inkomen voor bejaarden krijgen een
attest van de Rijksdienst voor Pensioenen.

Ondertussen hebben alle Vlaamse OCMW's de in-
voering van het VG-netabonnement bevestigd met
de ondertekening van een contract met De Lijn
waarin alle modaliteiten geregeld worden.

De prijs van het VG-netabonnement werd, in sa-
menspraak met de VVSG, vastgelegd op 25 euro
op jaarbasis. Tegenover deze prijs staat een onbe-
perkt gebruik van de diensten van De Lijn, terwijl
voordien per rit betaald moest worden. Bij de be-
sprekingen met de VVSG werd steeds gesteld dat
de OCMW's de mogelijkheid hebben om de prijs
van dit abonnement zelf te betalen en hiervoor een
regeling te treffen met de rechthebbende. Een ze-
kere mate van misbruik is uiteraard nooit helemaal
uit te sluiten. Cijfers tonen echter aan dat de groep
bestaansminimumtrekkers toch tot op zekere
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hoogte constant blijft. De Lijn heeft bij de hervor-
ming gekozen voor eenvoud, waarbij de procedure
ook voor de OCMW's zo eenvoudig mogelijk ge-
houden wordt.

Personen die slechts sporadisch reizen met De Lijn
kunnen het best gebruik maken van de gewone
vervoerbewijzen. De tarieven voor biljetten en
kaarten zijn sinds 1999 onveranderd gebleven. De
prijs voor één zone met een lijnkaart bedraagt 0,75
euro. Uit marktonderzoek is gebleken dat de ge-
middelde afstand die bij De Lijn afgelegd wordt,
drie zones bedraagt. De prijs voor drie zones met
een lijnkaart bedraagt 1,40 euro.

De Lijn en de VVSG voorzien op regelmatige tijd-
stippen in overleg, waarbij het principe en de in-
voering van het systeem van nabij opgevolgd wor-
den. De VVSG brengt hierin steeds de feedback
vanuit de OCMW's ter sprake.

Op uw vraag om concrete cijfers zal ik u een schrif-
telijk antwoord bezorgen.

De voorzitter : De heer Helsen heeft het woord.

De heer Koen Helsen : Mijnheer de minister, ik
dank u voor uw antwoord. Ik kan er begrip voor
opbrengen dat de overheid via die abonnementen
tot een duidelijker systeem wil komen en aldus ook
misbruiken wil tegengaan. Indien ik me niet vergis,
moesten de mensen trouwens op vraag van de
chauffeur hun identiteitskaart voorleggen als ze ge-
bruik wilden maken van dergelijke kaartjes. In die
zin is een abonnement inderdaad handiger. Toch
ben ik ervan overtuigd dat men voor de mensen
die gedurende slechts enkele maanden een leef-
loon trekken, beter zou voorzien in een kwartaal-
of halfjaarabonnement.

Ook de OCMW’s zouden een regeling kunnen
treffen met hun cliënten, maar ik begrijp dat dit
niet zo evident is. De OCMW’s hebben het immers
nu al bijzonder druk met het regelen van allerlei
andere zaken voor die mensen. Hen belasten met
een bijkomende administratieve taak is dus niet
vanzelfsprekend.

Minister Steve Stevaert : Niemand zal ontkennen
dat het hier om een uniek aanbod gaat : 25 euro is
echt niet duur.

De Lijn mag niet de rol van het OCMW op zich
nemen of in zijn plaats treden. De Lijn is daartoe
trouwens niet uitgerust. Zonder dit instrument zou-

den de OCMW’s nog veel meer zorgen en proble-
men hebben.

Bovendien is het onze taak om de geldhandelingen
en -behandelingen bij De Lijn tot een minimum te
beperken, zo niet gaat gigantisch veel commerciële
reistijd verloren. Dit kost veel geld en betekent
ook een groot tijdverlies. Hoe minder geld en hoe
meer abonnementen op de bus, hoe beter.

Uiteraard staan we open voor elke suggestie om
tot een betere samenwerking met de OCMW’s te
komen.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Marc Cordeel tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, over de heraanleg
van de N41

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Cordeel tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over de heraanleg van de N41.

De heer Cordeel heeft het woord.

De heer Marc Cordeel : Mijnheer de voorzitter,
mevrouw de minister, collega’s, naar aanleiding van
een vroegere vraag over de heraanleg van de N41
kon duidelijkheid worden gegeven over de stand
van zaken van de werken ter hoogte van het kruis-
punt van de Legen Heirweg met de Dorpsstraat te
Elversele waar een tunnel zal worden aangelegd.

Na heel wat problemen met de onteigening zijn
twee jaar na de aanbesteding van de werken de
werkzaamheden gestart om de nutsvoorzieningen
aan te leggen. Er wordt gepland om in het najaar
met de werken aan de tunnel zelf te starten.

Nu rijst het probleem inzake de bereikbaarheid en
de doorstroming. Niet alleen zijn er nogal wat klei-
ne en middelgrote ondernemingen langs de N41
gevestigd, de N41 fungeert ook als belangrijke ver-
bindingsas tussen twee grote steden. Om beide re-
denen is het behoud van de bereikbaarheid van de
bedrijven en de doorstroming op de verkeersas le-
vensnoodzakelijk.
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Tot op heden hebben de betrokkenen, dus zowel
bedrijven als omwonenden, de plannen nog steeds
niet kunnen inkijken. Via officieuze kanalen kun-
nen we geruchten opvangen dat parallelwegen zou-
den worden aangelegd, waarop evenwel slechts in
één enkele richting kan worden gereden. Zowel
het gebrek aan informatie als het realiseren van
een dergelijk plan dat officieus de ronde doet, kun-
nen ertoe leiden dat bedrijven een belangrijk inko-
mensverlies lijden.

Mijnheer de minister, zijn er inderdaad plannen om
tijdens de werken te voorzien in parallelwegen met
éénrichtingsverkeer ? Op welke manier kan tijdens
de werken in een gegarandeerde doorstroming en
bereikbaarheid worden voorzien ? Hoe en binnen
welke termijn zullen alle plannen inzake de her-
aanleg en de tijdelijke verkeerssituatie tijdens de
werken aan de omwonenden en de bedrijven ter
kennis worden gegeven ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mijnheer de voorzitter,
geachte leden, op 6 mei 2002 was er een vergade-
ring met de gemeentebesturen van Temse, Hamme,
Sint-Niklaas en Waasmunster en met vertegen-
woordigers van de politie van Temse. De verkeers-
regeling tijdens de werken werd uitvoerig bespro-
ken en vastgelegd. Hierbij werd onder meer be-
paald dat het afsluiten van de N41 pas in augustus
zou gebeuren. Er zullen voorlopige uitbatingswe-
gen met een breedte van 4,5 meter worden aange-
legd om de toegang tot de verschillende percelen
mogelijk te maken.

Op uitdrukkelijk verzoek van de politie van Temse
werd beslist dat er éénrichtingsverkeer op deze uit-
batingswegen zou worden ingevoerd zodat de fiet-
sers meer plaats zouden hebben. Er is ook duide-
lijk overeengekomen dat die uitbatingswegen al-
leen voor zuiver lokaal verkeer bedoeld zijn. Alle
andere verkeer tussen Sint-Niklaas en Hamme
moet de omleidingen volgen. De politie van Temse
zal hierop toezien om te vermijden dat er sluipver-
keer ontstaat.

In overleg met de gemeente, de aannemer en de
nutsmaatschappijen werd beslist een infovergade-
ring voor de bevolking te organiseren op donder-
dag 30 mei 2002. De gemeente Temse staat in voor
de berichtgeving aan de bevolking. Op deze in-
fovergadering zal alle informatie aan de bevolking
verstrekt worden. Tevens wordt een infofolder

voorbereid die in juni zal worden verspreid in
Temse, Hamme en Waasmunster.

De voorzitter : De heer Cordeel heeft het woord.

De heer Marc Cordeel : Mijnheer de minister, geldt
de regeling voor de uitbatingswegen tijdens de
werkzaamheden ?

Minister Steve Stevaert : Inderdaad.

De heer Marc Cordeel : Hebt u al enig zicht op het
definitief plan voor de verdere aanleg van het
wegtracé ?

Minister Steve Stevaert : Ik zal u die overmaken.

De heer Marc Cordeel : Mijnheer de minister, de
werkzaamheden zullen rond augustus 2003 starten.
Op dat moment zullen ook de problemen opdui-
ken. Zou het niet mogelijk zijn over te gaan tot een
aanbesteding voor de wegtracés ? De werkzaamhe-
den aan de weg zouden moeten samenvallen met
die aan de tunnel, want anders duurt de miserie 4
of 5 jaar.

De werken aan de tunnel gaan tot aan de E17. Als
er aan de tunnel wordt gewerkt, is er toch geen ver-
keer mogelijk.

Minister Steve Stevaert : Dat zou mogelijk moeten
zijn.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

Vraag om uitleg van de heer Erik Matthijs tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, over de aansluiting
van de Westerscheldetunnel op het wegennet

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Matthijs tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over de aansluiting van de Westerschelde-
tunnel op het wegennet.

De heer Matthijs heeft het woord.

De heer Erik Matthijs : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, geachte collega’s, ik ben geen
lid van deze commissie, maar toch ben ik geïnteres-
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seerd in het vervolgverhaal van de oeververbinding
van de Westerschelde.

In een Nederlands dagblad heb ik gelezen dat die
eind april 2003 klaar zou zijn. Mijn vraag gaat over
de aansluiting van die tunnel op het Belgische we-
gennet. Die aansluiting moet nog worden gereali-
seerd. De optie die nu voorligt, is een tunnel onder
het kanaal Gent-Terneuzen ter hoogte van Sluiskil.
Via de zogenoemde Tractaatweg ten noorden van
Sas van Gent en Zelzate zou ze de expresweg Ant-
werpen-kust en de daarop aansluitende autostra-
des bereiken.

Een andere optie is ter hoogte van de Westerschel-
detunnel een nieuwe weg te laten aansluiten op de
bestaande wegeninfrastructuur in het noorden van
Vlaanderen. Daarvoor moet het Krekengebied
worden aangesneden. Dit zou zware verkeersstro-
men aantrekken, wat zou leiden tot heel wat ver-
keersbewegingen in dit gebied om de expresweg,
die wordt omgebouwd tot autostrade, te bereiken.
Het Krekengebied komt hierdoor onder zware
druk te staan.

De Vlaamse en Nederlandse regering, het provin-
ciebestuur van Oost-Vlaanderen en de gemeenten
Sas van Gent en Assenede stonden achter de eer-
ste optie van de nieuwe vaste oeververbinding in
Sluiskil, onder meer om het Krekengebied te vrij-
waren.

In Zeeuws-Vlaanderen is er echter een hele fusie-
beweging aan de gang. Terneuzen is meer gewon-
nen voor de tweede optie. Door de fusies heeft Ter-
neuzen een grote invloed op de nog te ontwikkelen
visie over de aansluiting op de Westerscheldeoe-
ververbinding. Door de heraanleg van de IJzeren
Rijn, een spoorverbinding tussen de haven van
Antwerpen en het Duitse Rijngebied, moet ook
het Nederlands natuurgebied worden aangesne-
den. Nederland ziet dit niet graag gebeuren. Daar-
door zouden de dossiers worden gekoppeld. De
Nederlanders zouden het licht op groen zetten
voor de IJzeren Rijn indien er ook gesleuteld
wordt aan de verbinding van de Westerscheldeoe-
ver met de gemeente Assenede.

Mijnheer de minister, hoever staat het met de aan-
sluiting van Westerscheldeoever met het Vlaamse
wegennet, meer bepaald de N49 Antwerpen-Zee-
brugge ? Welk tracé ligt er op tafel ? Is er een kop-
peling van de dossiers ? Kan de Vlaamse regering

garanderen dat het Krekengebied van Assenede
gevrijwaard blijft ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mijnheer de voorzitter,
geachte leden, het is steeds de bedoeling geweest
om de Westerscheldeoeververbinding via de Trac-
taatweg ten noorden van Zelzate te verbinden met
het hoofd- en primair wegennet N49 en R4 in
Vlaanderen.

Op Vlaams niveau werd de Tractaatweg N423 gese-
lecteerd als primaire weg type 1 in het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen. Op Vlaams niveau is
niet in een bijkomende verbindingsweg, anders dan
de verbinding gerealiseerd door de R4 en de N423
in samenhang met de WOV, voorzien.

In de streefbeeldstudies voor de R4 werd deze
visie dan ook verder uitgewerkt door de verschil-
lende actoren die deelnamen aan de opstelling van
het streefbeeld. Ik bedoel hiermee onder andere de
provincie, gemeenten, enzovoort. Een eerste stap in
de concrete uitwerking van dit streefbeeld wordt
nog dit jaar gezet met de uitvoering van het nieuwe
complex tussen de N49 en de R4-west. Het kan dus
niet de bedoeling zijn om een ontsluiting te gaan
zoeken via het Krekengebied.

Dit Krekengebied maakt deel uit van de natuurlij-
ke structuur op Vlaams niveau en is onderdeel van
een groot aaneengesloten gebied van het buitenge-
bied. Het is een structurerende component voor
Vlaanderen. Ruimtelijk structurerend betekent dat
de huidige intrinsieke kenmerken van het bestaand
fysisch systeem het richtinggevend kader zijn voor
de ruimtelijke ontwikkeling van de structuurbepa-
lende functies natuur, bos, landbouw en wonen en
werken op het niveau van het buitengebied.

Van een Vlaams-Nederlandse koppeling tussen de
dossiers IJzeren Rijn en Westerscheldeoeverver-
binding is mij niets bekend.

De voorzitter : De heer Matthijs heeft het woord.

De heer Erik Matthijs : Mijnheer de minister, dat is
een duidelijk antwoord.

De voorzitter : Het incident is gesloten.
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Vraag om uitleg van de heer Jan Verfaillie tot de
heer Steve Stevaert, minister vice-president van de
Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit,
Openbare Werken en Energie, over het afsluiten
van de gewestweg Veurne-Pervijze

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg
van de heer Verfaillie tot de heer Stevaert, minister
vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams
minister van Mobiliteit, Openbare Werken en
Energie, over het afsluiten van de gewestweg Veur-
ne-Pervijze.

De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie : Mijnheer de voorzitter,
mijnheer de minister, de gewestweg tussen Veurne
en Pervijze is afgesloten. Er moeten op die weg na-
melijk twee bruggen worden heraangelegd. Oor-
spronkelijk was gepland dat de weg weer vrij zou
zijn voor het bouwverlof. De officiële wegomleg-
ging gebeurt via de autosnelweg A18. In de prak-
tijk stellen de politiediensten echter vast dat de
meeste vrachtwagens en auto’s via Avekapelle rij-
den met alle gevolgen van dien voor de leefbaar-
heid van dat dorp.

Vandaag blijken er onoverkomelijke problemen te
zijn met het grondwater. Met als gevolg dat de weg
nog vele maanden afgesloten moet blijven. Dat
veroorzaakt heel wat verkeersproblemen. Op zon-
nige dagen wordt het dorp nu al geconfronteerd
met files. Blijkbaar zou de administratie Wegen en
Verkeer het idee hebben opgevat om een nood-
brug aan te leggen zodat het verkeer de gewestweg
Veurne-Pervijze kan nemen en de dorpskern via de
gemeenteweg van Avekapelle kan vermijden.

Mijnheer de minister, hoe staat u ten opzichte van
de vooropgestelde oplossing van AWV ? Wat zult u
ondernemen ?

De voorzitter : Minister Stevaert heeft het woord.

Minister Steve Stevaert : Mijnheer de voorzitter,
collega’s, de wegomlegging via de N330, de A18 en
de N355 die opgenomen is in het bestek van de
werken, is opgemaakt in overleg met de Federale
Politie van Veurne. De toegang tot Avekapelle is
enkel voor plaatselijk verkeer, zowel voor perso-

nen- als voor vrachtwagens. Alle signalisatie hier-
voor is aanwezig en correct geplaatst. Er werd met
de politie afgesproken om de nodige controles uit
te voeren.

Door de onvoorziene slechte toestand van de wa-
terhuishouding in de ondergrond is het onmogelijk
om de werken binnen de geplande termijn uit te
voeren en kan de N35 onmogelijk voor het bouw-
verlof worden opengesteld. Deze situatie is echter
niet van die aard om een speciale noodbrug aan te
leggen, gelet op de hoge kostprijs voor een derge-
lijke tijdelijke noodbrug en de voorafgaande aan-
bestedingsprocedure. Er werd daarom besloten om
deze omleiding te behouden, mits een kleine aan-
passing voor het verkeer richting Veurne. Dit wordt
niet via de A18 omgeleid, maar via de N39 en dit
ter ontlasting van de reeds druk bereden A18 ge-
durende de maanden juli en augustus.

De voorzitter : De heer Verfaillie heeft het woord.

De heer Jan Verfaillie : Mijnheer de minister, AWV
had duidelijk laten verstaan dat ze u zou voorstel-
len om een noodbrug te bouwen. Ik begrijp dat dit
een dure zaak is. U zegt dat er meer intensief zal
worden gecontroleerd. Ik ben voorzitter van het
politiecollege, maar ben daar niet van op de hoog-
te. Door de politiehervorming gaan we trouwens
gebukt onder een gebrekkige capaciteit. Daaren-
boven is er de grenscriminaliteit. De politie heeft
dus al de handen vol. Alle verkeer passeert door
Avekapelle. Niemand volgt de officiële wegomleg-
ging.

Minister Steve Stevaert : Op het moment dat de
noodbrug zou zijn geïnstalleerd, zouden de werken
al afgerond zijn. Dat is absoluut geen oplossing.

De heer Jan Verfaillie : De ambtenaar van AWV
die dit aan mijn politiediensten heeft verteld, zal
wat voortvarend zijn geweest.

De voorzitter : Het incident is gesloten.

– Het incident wordt gesloten om 15.17 uur.
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