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Voorzitter: de heer Marc van den Abeelen 

Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Van den 
Eynde tot mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams 
minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke 
Kansen, en tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister 
van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en 
Natuur, over de opvolging van het mobiliteitsoverleg 
in de zuiderrand van Antwerpen en over de 
luchtkwaliteit in de zuiderregio 

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het 
woord. 

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Mijnheer de voor-
zitter, mevrouw de minister, collega’s, het is al langer 
bekend dat de gemeenten in de zuiderrand van Antwer-
pen kreunen onder de slechte verkeersdoorstroming in 
hun regio. Na het herhaaldelijk aanklagen van deze pro-
blematiek in het Vlaams Parlement en op aandringen 
van de burgemeesters van de zuiderrand, volgde op 27 
april laatstleden een overleg met de burgemeesters en de 
kabinetten van Mobiliteit en Openbare Werken. 

Een tweede bijeenkomst zou plaatsvinden in de maand 
juni. Een expertisebureau zou ondertussen alle bestaande 
studies bij elkaar brengen en oplossingen uitwerken. 
Hoewel men in het overleg sprak van de goede wil van 
alle betrokken burgemeesters, blijkt nu dat de burge-
meester van Mortsel een voorstel wil doen dat het hele 
overleg mijns inziens in gevaar kan brengen. Volgens 
metingen door de VMM zou de luchtkwaliteit in Mortsel 
gestagneerd zijn, daarom eist burgemeester Pira dat men 
om verdere luchtverontreiniging te kunnen voorkomen 
in Mortsel, het doorgaand zwaar vrachtvervoer er moet 
worden verboden. 

Mevrouw de minister, omdat ik ervan overtuigd ben dat 
dit wel de onderhandelingen in gevaar zou kunnen bren-
gen, heb ik enkele vragen. Wat is de stand van zaken 
van dat mobiliteitsoverleg? Bent u in het bezit van het 
provinciaal multimodaal verkeersmodel, waar al ver-
schillende malen over is gesproken, en wat is uw me-
ning daarover? Uiteraard moet het doorgaand zwaar 
verkeer zo veel mogelijk vermeden worden in woonwij-
ken en moet het langs gewestwegen worden geleid, maar 
de N1 blijft een gewestweg. Kan de burgemeester van 
Mortsel eisen dat het zwaar verkeer verboden wordt op 
de N1 in Mortsel? Werd er in de andere gemeenten van 
de zuiderrand al een vergelijkende studie gemaakt over 
de luchtkwaliteit? Het probleem van Mortsel is immers 
verschoven naar de buurgemeenten. Ik hoop dat u een 
antwoord kunt bieden op die vragen, want de vraag was 
ook gesteld aan minister Peeters. 

De voorzitter: Minister Van Brempt heeft het woord. 

Minister Kathleen Van Brempt: Ik zal beginnen met 
het geven van een stand van zaken. Tijdens de verga-
dering van 27 april waar u naar refereert, werd tussen 
de bevoegde burgemeesters van de zuidrand en de 
ministers bevoegd voor Openbare Werken en Ruimte-
lijke Ordening, afgesproken om een studie op te starten 
die de problemen van het sluikverkeer in de regio in 
kaart moet brengen en een overzicht moet bieden van 
bestaande studies. Op die manier kan de problematiek 
goed in kaart worden gebracht, kan men oplossingsge-
richt beginnen werken en kan men beginnen werken 
aan een politieke consensus in de regio. 

Een volgende vergadering werd gehouden op 27 juni. 
Tijdens deze vergadering werd met de burgemeesters 
en de bevoegde ministers het ontwerpbestek van de 
studie doorgesproken. Uiteindelijk werd het bestek 
gepubliceerd op 20 juli en de ingestuurde offertes wer-
den geopend op 5 september. Momenteel wordt de 
procedure van jurering van de offertes en gunning van 
de opdracht administratief afgehandeld. Verwacht 
wordt dat de studie gegund zal worden in de tweede 
helft van oktober. De doelstelling blijft om volgend 
jaar, liefst in het begin van het jaar, de studie af te 
ronden zodat de nieuwe colleges van burgemeester en 
schepenen dit probleem onmiddellijk gezamenlijk 
kunnen bespreken. 

We zijn in het bezit van het provinciaal multimodaal 
verkeersmodel. De provinciale multimodale verkeers-
modellen zijn ter beschikking van het departement 
Mobiliteit en Infrastructuur. Ze kunnen worden ingezet 
om de impact in te schatten van grootschalige maatre-
gelen of van belangrijke verkeersstromen. 

Juridisch gezien is het mogelijk om op een gewestweg 
een tonnagebeperking op te leggen aan zwaar vervoer. 
Het gewest kan zelf een aanvullend reglement opma-
ken. Dit kan ook gebeuren via de gemeente. Indien de 
gemeente het aanvullende reglement initieert, kan de 
beslissing om dit te doen niet door de burgemeester 
alleen genomen worden. Het initiatief vereist een be-
slissing van de gemeenteraad. Op basis van deze ge-
meenteraadsbeslissing kan een aanvullend reglement 
worden opgemaakt dat ter advies moet worden voorge-
legd aan het Vlaamse Gewest. Het Vlaamse Gewest 
kan dan al dan niet akkoord gaan met de tonnagebe-
perking. 

Uw vraag over de vergelijkende studies valt onder de 
bevoegdheid van minister Peeters, die mij heeft mee-
gedeeld dat er geen vergelijkende studies gemaakt zijn. 
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De voorzitter: Mevrouw van den Eynde heeft het 
woord. 

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Mevrouw de mi-
nister, ik dank u voor het antwoord. We zullen nog een 
hele weg moeten afleggen voor we duidelijkheid krijgen 
over hoe het probleem in onze regio kan worden opge-
lost. Wat mij betreft, kan het niet langer dat één burge-
meester met allerhande uitspraken de regio gijzelt. Ik 
hoop dat u niet zult ingaan op haar voorstel om nu al 
tonnagebeperkingen in te voeren of zwaar verkeer te 
weigeren op de gewestweg. Ik denk dat dit probleem 
met alle betrokken gemeenten en alle burgemeesters van 
de regio moet worden besproken. Het kan niet dat één 
burgemeester aan het Vlaamse Gewest vraagt om een 
tonnagebeperking in te voeren of om het zwaar door-
gaand verkeer te beperken. Ik denk dat we deze studie 
moeten afwachten. Dan zullen we wel zien waarop het 
uitdraait. 

Minister Kathleen Van Brempt: Ik heb ook onmiddel-
lijk gereageerd en gezegd dat we niet voor niets een 
studie hebben opgestart over het sluipverkeer, die be-
trekking moet hebben op de hele regio. De leefbaarheid 
van Mortsel is mij dierbaar, maar de leefbaarheid van de 
omliggende gemeentes is me even dierbaar. Ik ga ervan 
uit dat de studie de nodige elementen aanreikt om te 
bepalen wat we moeten doen met het sluipverkeer en het 
zwaar verkeer. We zullen een aantal maatregelen op 
korte en een aantal maatregelen op lange termijn moeten 
nemen. In dat kader zal ik de vraag van de burgemeester 
van Mortsel bekijken. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Tom Dehaene tot 
mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister 
van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, 
over belbushalten in de buurt van ouderen-
voorzieningen 

De voorzitter: De heer Dehaene heeft het woord. 

De heer Tom Dehaene: Mijnheer de voorzitter, me-
vrouw de minister, mijn vraag om uitleg gaat over de 
belbus en meer in het bijzonder over de belbushaltes. Ik 
spreek me niet uit over het al dan niet succesvol zijn van 
de formule van de belbus. Mijn vraag is gebaseerd op 
een aantal signalen vanuit de rusthuissector, want het is 
jammer dat op plaatsen waar een belbus bestaat, niet 
automatisch wordt voorzien in een halte aan het rusthuis. 

Ik denk dat er zeker genoeg argumenten zijn om daar 
een halte in te planten, want de bewoners, de bezoekers 
en de vele vrijwilligers en stagiairs kunnen er gebruik 

van maken. Als daar in een halte wordt voorzien, zal ze 
ook gebruikt worden. 

In mijn gemeente heeft het gemeentebestuur beslist om 
een halte te verplaatsen, zodat ze nu aan het rusthuis 
ligt, net omdat we van verschillende senioren die op 
bezoek willen gaan bij mensen in het rusthuis, die 
vraag hadden gekregen. Het lijkt me dus zinvol om een 
halte te plannen in de nabijheid van een ouderenvoor-
ziening. 

Mevrouw de minister, bent u bereid om de normen 
voor de belbushaltes aan te passen, zodat er zeker in de 
buurt van ouderenvoorzieningen een halte is? Op wel-
ke manier zult u dat communiceren met de betrokken 
partijen De Lijn en de gemeentebesturen? 

De voorzitter: Minister Van Brempt heeft het woord. 

Minister Kathleen Van Brempt: Mijnheer de voorzit-
ter, collega’s, elke keer er een nieuw project wordt 
opgestart, bespreekt De Lijn nogal uitgebreid met de 
gemeenten wat de behoeften zijn inzake het belbusge-
bied en de haltes die er moeten komen. Uiteraard wordt 
sterk rekening gehouden met alle attractiepolen. Dat is 
misschien een raar woord, maar het gaat om de plaat-
sen waar er een heel grote behoefte is aan een belbus 
en belbushaltes. Rusthuizen horen daar zeker en vast 
bij. 

De eerste fase waarin dat moet worden bekeken, is het 
opstarten van de belbusgebieden. Dat doen we steeds 
in overleg met de gemeenten. Als achteraf blijkt dat 
een bijkomende bushalte nodig is, kan de vraag altijd 
aan de gemeenten worden gesteld. 

We evalueren basismobiliteit en dus ook de belbusge-
bieden op regelmatige tijdstippen. Jaarlijks wordt ge-
keken hoe dat verloopt en ook dan is het mogelijk om 
bijkomende haltes in te richten of haltes te verplaatsen. 
We moeten uiteraard rekening houden met de plaatsen 
waar veel mensen wonen die behoefte hebben aan de 
belbus. Daar hoort zeker ook de ouder wordende be-
volking bij. De enige beperking is het budgettaire ka-
der. Het inrichten van extra belbushaltes heeft uiteraard 
een budgettaire impact. 

Bij het opstarten van elk nieuw project wordt samen 
met de gemeenten een uitgebreide communicatie opge-
zet naar de bevolking. Als er belbushaltes bijkomen, 
wordt dat duidelijk gecommuniceerd. Dat is niet alleen 
de bevoegdheid en de doelstelling van De Lijn. Ook de 
gemeenten moeten daarvoor hun verantwoordelijkheid 
opnemen. 

De heer Tom Dehaene: Mevrouw de minister, ik dank 
u voor uw antwoord. Ik ben blij dat een rusthuis inder-
daad een van de prioriteiten kan zijn. Ik heb voorbeel-
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den uit drie gemeenten, die bij het opstarten niet in een 
halte aan het rusthuis hadden voorzien, maar wel een 
aanpassing hebben doorgevoerd. Misschien moet De 
Lijn er meer op focussen dat de gemeentebesturen dat 
niet uit het oog verliezen. Voor mij moeten het niet altijd 
extra haltes zijn, want het gaat om het inplanten van de 
haltes. 

Als een nieuw project wordt opgestart, worden de palen 
geplaatst. Dat is het moment om de nodige aandacht te 
vragen voor die plaatsen. Ik denk dat het nuttig is dat De 
Lijn het signaal krijgt dat bij het opstarten van een pro-
ject de nodige aandacht gaat naar deze plaatsen. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Jan Peumans tot de 
heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de 
aanbevelingen van het Rekenhof over de 
verrekeningen bij wegenwerken 

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord. 

De heer Jan Peumans: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, tijdens het reces hebben we kennis 
gekregen van een verslag van het Rekenhof over de 
verrekeningen bij de aannemingen van wegenwerken. 
Het Rekenhof trekt daaruit een aantal deprimerende 
conclusies. Er blijken een aantal structurele problemen 
te bestaan binnen de administratie over de manier waar-
op lastenboeken worden opgesteld, achteraf verrekenin-
gen gebeuren enzovoort. Het Rekenhof heeft enkele 
dossiers onderzocht en een aantal problemen aangekaart. 

Eerste probleem is de onzorgvuldige voorbereiding van 
de aanbesteding en de matige tot onvoldoende kwaliteit 
van de bestekken, en dit wegens complexere procedures, 
een toegenomen werklast, een gebrek aan personeel en 
expertise enerzijds en richtlijnen die verspreid zitten 
over dienstorders van LIN, AWV en OW anderzijds.  

Daarnaast zijn er te weinig opvolgings- en rapporte-
ringsmogelijkheden, onder meer doordat databanken 
niet aan elkaar zijn gelinkt.  

De stimulans bij externe studiebureaus om verrekenin-
gen te vermijden, ontbreekt. Ik heb u al eens gewezen op 
de hoge kostprijs van modules. De studiebureaus zeggen 
dat de prijs niet uitmaakt omdat de erelonen dan natuur-
lijk ook stijgen. Ik wil ze daar niet van verdenken, maar 
eigenlijk zit er geen rem op.  

Ander probleem is dat er weinig of geen gebruik wordt 
gemaakt van de mogelijkheid om de eenheidsprijs te 

herzien. Blijkt dat dit reglementair perfect kan wanneer 
de bijkomende werken het drievoudige overtreffen van 
de vermoedelijke hoeveelheden. Er wordt weinig of 
geen gebruik gemaakt van het procédé van ramingsta-
ten en ambtshalve vastgestelde prijzen. Er wordt ook 
weinig of geen gebruik gemaakt van de stockaanbeste-
dingsprocedure.  

Ander probleem is de afwezigheid van een databank 
voor prijsramingen, hoewel deze databank reeds in 
1997 werd uitbesteed en toegewezen door de Vlaamse 
overheid.  

Er zijn ook verwijlinteresten door langdurende controle 
en verwerking van verrekeningsdossiers bij de admini-
stratie.  

De wettelijk vastgelegde beginselen van de forfaitaire 
prijs en de mededinging worden te weinig toegepast.  

Er is een gebrek aan de nodige vastleggings- of ordon-
nanceringskredieten. Ik verwijs naar tussenkomsten 
van collega Decaluwe, die hierover in het verleden al 
veel vragen heeft gesteld. 

Mijnheer de minister, er zijn een aantal aanbevelingen 
opgenomen in het verslag op pagina 39 en 40 en u ging 
ermee akkoord om daar iets mee te doen. Kort na de 
audit door het Rekenhof zijn een aantal maatregelen 
genomen en een werkgroep moet voor het einde van 
2006 extra preventieve maatregelen formuleren. 

Hoe staat het met de maatregelen voor elk van de aan-
gehaalde problemen? Bijkomend had ik graag geweten 
of de hervormingen in het kader van BBB deze maat-
regelen bevorderen dan wel afremmen. Ik denk daarbij 
aan de nieuwe IVA Infrastructuur.  

Ik blijf deze dingen met argusogen volgen omdat er te 
weinig geld is. Er zijn allerlei problemen. In de provin-
cie Limburg bijvoorbeeld zouden drie ingenieurs ver-
trekken. Voor alle duidelijkheid, ik viseer geen enkele 
directeur-generaal, maar dit rapport is wel angstaanja-
gend over de manier waarop met gemeenschapsgeld 
wordt omgegaan. Het Deurganckdok is daar hét voor-
beeld van. Ik noem dit morsen met overheidsgeld en 
dat kan niet de bedoeling zijn.  

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord.  

Minister Kris Peeters: Mijnheer Peumans, ik sluit me 
volledig aan bij uw laatste uitspraak. Morsen met over-
heidsgeld is uit den boze. Daar waar het gebeurt, moe-
ten de nodige maatregelen worden getroffen om het 
ongedaan te maken. Het verleden is het verleden en ik 
wil nogmaals onderstrepen dat ik een aantal facturen 
en verrekeningen aangeboden krijg die betaald moeten 
worden, maar dat ik er alles aan doe om ervoor te zor-
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gen dat die in de toekomst tot een minimum worden 
herleid. Ik kan u verzekeren dat de verrekeningen die ik 
heb gekregen voor de ring en Leien fase 1 in Antwerpen 
voorbeelden zijn van hoe het niet moet. Er moet met 
andere woorden correct worden ingeschat wat werken 
kosten en er moeten correcte bestekken worden opge-
maakt. Op die manier kan zorgvuldig worden omge-
sprongen met budgetten.  

Vorig parlementair jaar hebben we in het parlement een 
discussie gehad over het Rekenhof en de aanbevelingen. 
Ik heb toen acties ondernomen om ervoor te zorgen dat 
de aanbevelingen worden toegepast. Het ene gaat na-
tuurlijk iets sneller dan het andere, maar de problematiek 
is ernstig genoeg en de aanbevelingen zijn zeer perti-
nent.  

Er zijn een aantal werkgroepen opgericht om de aanbe-
velingen te implementeren. U hebt in totaal een tiental 
problemen opgesomd. Ik heb een overzicht bij van de 
stand van zaken en van de verschillende oplossingen. 
Mijnheer Peumans, ik zal u de schriftelijke versie van 
mijn antwoord overmaken, waarin alles uitgebreid aan 
bod komt. Het gaat dan om de voorbereiding van de 
werken, naleving van de regels en procedures, beheer-
sing van de verrekeningen, verwijlintresten, rapporte-
ring, beleidsinformatie en personeelsbeleid. Als u daar 
nog vragen over hebt, wil ik daar vanzelfsprekend later 
op terugkomen.  

U hebt ook een vraag gesteld over de invloed van BBB 
op deze maatregelen. Aangezien de voormalige admini-
stratie Wegen en Verkeer, waarvan de vijf provinciale 
afdelingen deel uitmaakten, vrijwel integraal is opge-
gaan in het agentschap Infrastructuur, heeft BBB een 
minimale impact. Via een samenwerkingsovereenkomst 
tussen het agentschap Infrastructuur en de management-
ondersteunende diensten van het departement binnen het 
beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken, zullen 
de noodzakelijke maatregelen worden verankerd. Bin-
nen enkele weken kan ik daar meer duidelijkheid over 
geven.  

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord.  

De heer Jan Peumans: Mijnheer de minister, ik dank u 
voor uw antwoord. Heeft de administratie een planning 
opgemaakt? Wanneer zal dit worden geïmplementeerd? 
Het oprichten van werkgroepen kan een mogelijkheid 
zijn om iets te verzuipen, waardoor er uiteindelijk niets 
verandert. Ik geef een voorbeeld: het verhaal van de 
verwijlintresten bestaat al jaren en toch blijft de toestand 
voortduren van gebrek aan vastlegging van het ordon-
nanceringskrediet. 

Komt er een rapportage over, en zo ja, wanneer is die te 
verwachten? 

Minister Kris Peeters: De aanbevelingen moeten in 

2006 uitgeklaard en geïmplementeerd worden. Als ze 
niet in 2006 geïmplementeerd worden, moet heel dui-
delijk zijn wanneer ze dan wel kunnen worden geïm-
plementeerd. 

Ik kan op het einde van dit kalenderjaar in de maand 
december terugkomen op uw tweede vraag en u een 
volledige stand van zaken geven. Dat kan mogelijk ook 
in aanwezigheid van de betrokken leidend ambtenaar, 
zodat er ook bijkomende vragen kunnen worden ge-
steld. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer Jan Peumans tot de 
heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de 
IJzeren Rijn 

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord. 

De heer Jan Peumans: Mijnheer de voorzitter, de 
reden van deze vraag is te weten te komen wat de hui-
dige stand van zaken in dat dossier is, want ik word 
hierover bestookt met mails. Er komen de meest tegen-
strijdige berichten over. Mijnheer de minister, verschil-
lende leden, waaronder mijn partijvoorzitter de heer De 
Wever, hebben hier al vragen over gesteld. Het is niet 
alleen een Antwerps verhaal, maar een Antwerps-
Limburgs. In het voorjaar stond federaal staatssecreta-
ris en toekomstig burgemeester Tuybens even in het 
oog van de storm toen hij de publieke confrontatie 
aanging met de Nederlandse minister Peijs, nu demis-
sionair. Vanuit diplomatiek oogpunt was dat niet zo 
aardig ten opzichte van minister Peijs, maar blijkbaar 
zijn alle plooien nu gladgestreken. 

Op 6 juli sloten minister Peijs en staatssecretaris  
Tuybens een akkoord omtrent de ‘Opdrachtbeschrij-
ving voor de Commissie van Onafhankelijke Deskun-
digen met betrekking tot de IJzeren Rijn’. Indertijd is er 
een uitspraak gedaan door de arbitragecommissie. Hier-
mee komt er misschien schot in de zaak. In de pers 
verschenen er dan ook al artikels, zoals ‘IJzeren Rijn 
naar tekentafel’ in De Tijd van 14 september laatstleden. 

In een brief aan de voorzitter van de Nederlandse 
Tweede Kamer plaatst minister Peijs toch een aantal 
kanttekeningen, onder meer over het tijdelijk beperkt 
rijden over het bestaande historische tracé: ‘Geheel in 
de lijn met de Nederlandse opstelling, zoals ik tijdens 
het overleg met de Tweede Kamer op 7 juni 2005 heb 
besproken met brede steun vanuit uw Kamer, heb ik 
aangegeven dat daarvan geen sprake kan zijn.”. 

Mijnheer de minister, bent u op de hoogte van het ak-
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koord dat gesloten is? Is de Vlaamse Regering bij de 
totstandkoming ervan betrokken? Hoe staan u en de 
Vlaamse Regering tegenover het gesloten akkoord? Hoe 
staat u tegenover de bedenkingen door minister Peijs 
geformuleerd? Hoe verloopt de samenwerking tussen de 
Vlaamse en federale overheid, zowel wat betreft de 
technische werkgroep die alle projecten van zeer nabij 
volgt, als op politiek vlak? 

De voorzitter: De heer Penris heeft het woord. 

De heer Jan Penris: De Nederlanders doen niet alleen 
moeilijk in het dossier van de IJzeren Rijn, en we be-
grijpen hen, maar ook in het Scheldeverdiepingdossier 
worden steeds meer obstakels vanuit verschillende Ne-
derlandse hoeken opgeworpen, niet het minst vanuit de 
bijzonder machtige administratie Rijkswaterstaat. De 
uitspraak van de bilaterale arbitragecommissie heeft 
Vlaanderen en België in het gelijk gesteld wat betreft de 
IJzeren Rijn. Zo’n arbitrage-uitspraak moet ook gereali-
seerd worden. 

In Nederland hebben we een diplomaat gehad die soms 
zeer bedenkelijke uitspraken deed over de Vlaamse en 
Belgische politiek, een man in wie ik geen al te groot 
vertrouwen meer heb. Er is hoop op beterschap want hij 
zal worden opgevolgd. Hoe volgen wij zijn opvolger op?  

De heer Peumans stelt terechte vragen want zowel het 
dossier van de Scheldeverdieping als dat van de IJzeren 
Rijn zijn dossiers waar wij in rechte ons gelijk hebben. 
Internationaalrechtelijk staan wij het sterkst. In de feiten 
bekomen we ons gelijk echter niet. Ik vrees dat we met 
de verkiezingen in Nederland in het vooruitzicht, dat 
gelijk nog niet te snel zullen bekomen. Het is van het 
grootste belang dat de Vlaamse overheid de nodige di-
plomatieke druk kan blijven uitoefenen, minstens in 
beide dossiers. Mijnheer de minister, hoe probeert u dat 
concreet te doen? 

De voorzitter: De heer Vrancken heeft het woord. 

De heer John Vrancken: De Nederlandse minister-
president Balkenende is op een VKW-bijeenkomst in 
Limburg in debat getreden met de minister-president en 
draaide rond de pot wat betreft de IJzeren Rijn. We heb-
ben alle redenen om de nodige twijfels over de ernst van 
die besprekingen te uiten.  

Er is nog een bijkomend aspect. Binnenkort wordt van-
uit Maastricht een snelle verbinding naar Brussel gelegd, 
voor 70 percent gefinancierd door de NMBS op Neder-
lands grondgebied. Ik heb daar bedenkingen bij. We 
kunnen ons vragen stellen bij de haalbaarheid van derge-
lijke projecten. Waarom gaat de NMBS een verbinding 
op Nederlands grondgebied financieren? Dat ligt parallel 
met de problematiek die op de IJzeren Rijn weegt. Ook 
daar zegt Nederland zich niet geroepen te voelen om de 

financiering van de IJzeren Rijn op het grondgebied 
van Nederland op zich te nemen. 

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord. 

Minister Kris Peeters: Mijnheer Vrancken, wat u zegt 
over de financiering van de NMBS op Nederlands 
grondgebied, moet ik nakijken. Misschien kunt u deze 
vraag nog eens indienen als een nieuwe vraag want ik 
kan daar nu niet onmiddellijk op antwoorden. 

Mijnheer Penris, u koppelt dit dossier aan dat van de 
verdieping van de Westerschelde. Met de Nederlandse 
minister van Landbouw Veerman heb ik recent nog een 
aantal contacten gehad. Ik heb me wat bezorgd uitge-
drukt tegenover onze Nederlandse collega’s. Ik blijf 
dat verder opvolgen. Ik heb aan den lijve ondervonden 
dat in de aanloop van verkiezingen iedereen hetzij wat 
voorzichtiger is, hetzij de zaken wat scherper formu-
leert. Ik ga ervan uit dat Nederland de verdragen hono-
reert en ik heb op dit moment geen enkele concrete 
aanwijzing dat het dat niet zou doen. Dat moet echter 
elke dag worden opgevolgd, zoals u terecht zegt. 

Na 22 november e.k., wanneer in Nederland verkiezin-
gen worden gehouden, hoop ik dat er wat meer uitge-
klaard zal worden over de verdere aanpak van de 
nieuwe Nederlandse regering, wie die ook moge we-
zen. Daarnaast houd ik ook contact met de bestendige 
deputatie van de provincie Zeeland. De gedeputeerde 
die zich daar mee bezig hield, de heer Kramer, is schie-
lijk overleden en is nu vervangen door een ambtenaar 
die het proces van zeer nabij heeft gevolgd en waarmee 
ik ook al contact heb gehad. Ik volg dat dossier van 
zeer nabij op, en u samen met mij. 

De Vlaamse Regering werd niet rechtstreeks bij de 
totstandkoming van dit akkoord betrokken. Voor alle 
duidelijkheid: het gaat om een uitspraak van 24 mei 
2006 van het scheidsrechtelijke tribunaal binnen het 
Permanent Hof van Arbitrage in Nederland. De 
Vlaamse Regering heeft over dit akkoord geen stand-
punt ingenomen omdat het de bevoegdheid van fede-
raal staatssecretaris Tuybens betreft. 

U vroeg naar mijn houding ten aanzien van de beden-
kingen van minister Peijs. Ik betreur dat in de brief van 
13 september 2006 van de Nederlandse minister aan de 
Tweede Kamer geen opening gelaten is voor een be-
perkt gebruik van het bestaande historisch tracé. Mijn-
heer Vrancken, ik was ook aanwezig op die VKW-
bijeenkomst. Ik heb begrepen dat minister-president 
Balkenende heeft gezegd dat dat moeilijk ligt in Neder-
land, maar dat er overleg moet zijn en hij geen deuren 
dichtgooit. Dat is iets hoopvoller dan de brief van mi-
nister Peijs, die wel de deur heeft dichtgegooid en heeft 
gezegd dat er voor haar geen sprake is van de tijdelijke 
ingebruikstelling. Ik ga ervan uit dat men een punt 
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blijft maken van het tijdelijke gebruik, dat niet onbe-
langrijk is en trouwens weinig effecten heeft op het 
milieu. Voor België en Vlaanderen is de tijdelijke inge-
bruikstelling belangrijk. Ik betreur de houding van mijn 
Nederlandse collega. Ik ga ervan uit dat door de houding 
van minister-president Balkenende, er verder werk moet 
worden gemaakt van de concretisering ervan. Dat zal 
niet eenvoudig zijn, want de houding van de betrokken 
minister is zeer duidelijk. 

Met andere facetten heb ik minder problemen, zoals het 
actualiseren. Het dossier sleept al jaren aan. Een aantal 
zaken dateert van de periode 1997-2000 en enige actua-
lisering lijkt mij zeer zinvol. Ook de actualisering van 
het technische ontwerp lijkt me zeer zinvol. Ik heb er 
minder problemen mee om de studies aan te passen en te 
vervolledigen, minstens om te voorkomen dat men daar 
achteraf op terugkomt en we helemaal terug naar af 
gaan. Daar kan ik me wel in vinden, maar niet in het 
volledig afwijzen van het tijdelijke gebruik. 

De technische werkgroep heeft niet meer vergaderd 
sinds de uitspraak van het scheidsrechterlijke tribunaal 
binnen het Nederlandse Arbitragehof. Ik heb vrij recent 
aan staatssecretaris Tuybens per brief gevraagd om deze 
commissie opnieuw te activeren en ervoor te zorgen dat 
we zulke zaken daar kunnen bespreken. Ik hoop dat daar 
vrij snel een positief antwoord op komt.  

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord. 

De heer Jan Peumans: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, komt er op een of andere manier een 
duidelijk standpunt van de Vlaamse Regering? Ik vraag 
dat omdat de minister-president onder meer op bezoek is 
geweest in Nordrhein-Westfalen. Daar werd een heel 
duidelijk standpunt ingenomen over het openen van de 
IJzeren Rijn. Hoe staat de Vlaamse Regering tegenover 
het hele verhaal? Het feit dat ze een beetje vaag blijft, 
helpt het dossier waarschijnlijk niet vooruit. 

Er bestaat hier een decreet over co- en prefinanciering 
van infrastructuurwerken. Dat is op dit ogenblik geen 
succes, maar ik wil wel wijzen op het feit dat indertijd 
een van uw voorgangers, die nu gouverneur is van de 
provincie Limburg, stelde dat voor dossiers die Vlaande-
ren voor haar economie belangrijk acht het decreet op de 
co- en prefinanciering kan worden gebruikt. Daar zijn 
trouwens bedragen voor ingeschreven. Misschien kan 
dat een hefboom zijn om een aantal zaken te versnellen. 

Mijnheer de minister, ik heb de indruk dat alle gemeen-
ten die aan de IJzeren Rijn liggen in se tegen de IJzeren 
Rijn zijn. Het woord wordt vaak misbruikt, maar er is 
volgens mij geen maatschappelijk draagvlak om de 
IJzeren Rijn door de Vlaamse en Nederlandse gemeen-
ten aan te leggen. Dat is mijn indruk, niet alleen voor de 

Vlaamse kant − denk maar aan Hamont, Neerpelt, 
Overpelt en Lommel −, maar ook voor de Nederlandse 
kant. 

De vraag rijst of we geen strijd voeren voor iets dat er 
nooit zal komen. Ik weet het zelf ook niet goed, maar 
Nederland is bezig met de Betuwelijn en de NMBS 
gaat de laatste acht kilometer van de Montzenlijn elek-
trificeren, waardoor er een goede aansluiting ontstaat. 
De NMBS heeft trouwens als miljarden geïnvesteerd in 
de opwaardering, onder andere voor de brug van Hom-
bourg. Dan vraag ik me af waar we mee bezig zijn. 

Mijnheer de minister, u hebt blijkbaar goede relaties 
met minister Peijs, maar zij komt misschien niet meer 
terug. Ik denk toch dat de Vlaamse Regering er alle 
belang bij heeft om een heel duidelijk standpunt in te 
nemen. 

Minister Kris Peeters: Mijnheer Peumans, met het 
akkoord dat staatssecretaris Tuybens heeft afgesloten, 
is er toch al vooruitgang. Dat is een eerste stap in de 
goede richting. 

Momenteel loopt er een studie van de Duitse deelstaat 
Nordrhein-Westfalen, want er worden ook een aantal 
Duitse dorpen met de IJzeren Rijn geconfronteerd. De 
deelstaat staat positief tegenover het project, maar 
bekijkt het dossier verder. 

Ik heb ook alle burgemeesters van de Vlaamse ge-
meenten die met de IJzeren Rijn worden geconfron-
teerd, ontvangen. Ik heb niet de indruk dat ze er tegen 
zijn. Zij zien het belang van de IJzeren Rijn in, niet 
alleen voor Antwerpen, maar ook voor Limburg, maar 
het gaat over de milderende maatregelen, wat natuur-
lijk een kwestie van middelen is. Ik kan volledig be-
grijpen dat men bezorgd is. Als de IJzeren Rijn op-
nieuw volledig in gebruik wordt genomen, rijst de 
vraag of de milderende maatregelen ervoor zorgen dat 
de lasten die de gemeenten moeten dragen ook draag-
lijk zijn. Daar is het element budget aan de orde. Ik zal 
me ervoor inspannen om milderende maatregelen te 
treffen, maar daar moeten budgetten voor vrijgemaakt 
worden. 

Mijnheer Peumans, we zullen dit dossier vanuit de 
Vlaamse Regering verder opvolgen. Uit een aantal 
uitspraken van minister Peijs heb ik begrepen dat zij 
zich niet meer kandidaat stelt om minister te zijn, zeker 
niet voor de post Waterstaat, die, zoals in Vlaanderen, 
zeer zwaar is. We zullen zien wie de nieuwe minister 
wordt waarmee we deze zaak verder moeten bespre-
ken. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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Vraag om uitleg van de heer John Vrancken tot de 
heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het 
periodiek onderhoud van gewestwegen en andere 
wegen 

De voorzitter: De heer Vrancken heeft het woord. 

De heer John Vrancken: Mijnheer de voorzitter, mijn-
heer de minister, wij vernemen uit welingelichte bron 
dat onze Vlaamse wegen vanaf oktober 2006 niet meer 
volgens de geëigende wegen onderhouden zouden wor-
den. Voor het onderhoud van deze wegen, bermen, 
grachten en aanpalende wegstroken zouden geen open-
bare aanbestedingen meer worden uitgeschreven. De 
lopende contracten, althans voor de provincie Limburg, 
liepen ten einde in september 2006. 

Mijnheer de minister, kunt u mij uitleggen op welke 
manier het onderhoud van de gewest- en andere wegen 
voortaan geregeld is en door wie ze onderhouden zullen 
worden? Wordt afgeweken van het principe van de 
openbare aanbesteding voor de gunning van deze wer-
ken? Zo ja, waarom? Zo nee, kunt u mij een overzicht 
geven van de openbare aanbestedingen en de toewijzin-
gen? 

De voorzitter: Minister Peeters heeft het woord. 

Minister Kris Peeters: Mijnheer Vrancken, ik heb voor 
u een volledig overzicht opgesteld. U spreekt over een 
welingelichte bron. Ik weet niet welke bron u hebt, maar 
ik weet zeer duidelijk dat uw informatie niet juist is. 
Misschien kunt u uw bron bekendmaken. 

De heer John Vrancken: Het gaat om een aannemer die 
normaliter de onderhoudswerken doet en gedurende 
jaren werd gecontracteerd na een openbare aanbeste-
ding, maar hij heeft geen enkele openbare aanbesteding 
meer gezien. Misschien is zijn informatie ook niet hele-
maal juist. Hij heeft zijn bezorgdheid geuit, omdat hij 
niet meer kon deelnemen aan het onderhoud van de 
gewestwegen. 

Minister Kris Peeters: Als die welingelichte bron een 
aannemer is die geen openbare aanbestedingen meer ziet 
passeren, kan ik alleen maar zeggen dat die informatie 
onjuist is. Het antwoord op uw vraag of er andere me-
thoden zijn om het onderhoud te doen, is nee. Er is op 
dit ogenblik geen plan om het onderhoud van de ge-
westwegen anders te organiseren dan nu het geval is. 
Het is trouwens onmogelijk om van de procedures voor 
de gunning van werken af te wijken. Die procedures 
liggen vast en ik heb daar niets aan gewijzigd. 

Mijnheer Vrancken, ik heb voor u en uw welingelichte 
bron een overzicht, met de vermelding van de aanne-

mers, van de toewijzingen voor onderhoudscontracten 
voor de provincie Limburg. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

Vraag om uitleg van de heer John Vrancken tot de 
heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare 
Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de 
wegwerking van de zogenaamde zwarte punten in 
het kader van het Limburgplan 

De voorzitter: De heer Vrancken heeft het woord. 

De heer John Vrancken: Mijnheer de voorzitter, op 
maandag 15 maart 2004 besliste de toenmalige minis-
ter van Mobiliteit en Openbare Werken, in het kader 
van de aanpak van de gevaarlijke punten, om groen 
licht te geven voor de gecombineerde aanbesteding van 
45 projecten. Het ging ook om acht projecten voor 
Limburg. 

In het Limburgplan, de Limburgovereenkomst die de 
Vlaamse Regering met het provinciebestuur sloot, 
werd de verbintenis aangegaan om voor de verdere 
logistieke uitbouw van deze provincie industrieparken 
versneld te ontsluiten en onder andere de aanpassings-
werken voor de belangrijke noord-zuidverbinding van-
af januari 2007 aan te vatten. Hiertoe dienen eerst de 
zwarte punten weggewerkt te worden, werd toen ge-
zegd. 

Eind vorig jaar werd aangekondigd dat het wegwerken 
van gevaarlijke punten stilaan op kruissnelheid begon 
te komen en dat vanaf dit jaar tot eind 2009 jaarlijks 
100 miljoen euro is vastgelegd. 

Als we de stand van zaken in januari 2006 bekijken, 
kunnen we niets anders dan ook hier vaststellen dat 
Limburg op kop loopt inzake het aantal projecten, maar 
toch achterop blijft bij het realiseren van deze projec-
ten. Er werden slechts vier van de toegewezen 113 
projecten uitgevoerd. 

Zelfs als de doelstelling wordt gehaald om in 2006 
voor Limburg 71 projecten af te werken, kunnen we 
ook hier enkel maar vaststellen dat een project, voor 
het wordt goedgekeurd, een hele weg moet afleggen. 
Er is een inventarisatie van de punten nodig, het onge-
vallenbeeld moet worden geanalyseerd en men moet er 
een adequaat oplossingsvoorstel voor bedenken. Al 
deze procedures vergen heel wat overleg en vooral veel 
tijd. Pas als het ontwerp de goedkeuring van alle be-
trokken partners wegdraagt, maakt men een aanbeste-
dingsdossier op. Het probleem is vaak dat er onteige-
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ningen nodig zijn vooraleer men tot aanbesteding kan 
overgaan. 

Het jaarprogramma 2006 is het laatste van de reeks. Er 
zijn al 599 punten voor heel Vlaanderen in behandeling. 
Met de 201 nieuw voorgestelde punten wordt het totale 
programma afgewerkt. De resterende punten zijn gese-
lecteerd, enkel op basis van de gewogen prioriteit voor 
ongevallengegevens van 1997 tot 2001. Met het huidige 
voorstel zouden alle punten met een gewogen prioriteit 
van 20 of hoger worden aangepakt. 

Aangezien mobiliteit voor Limburg zeer belangrijk is en 
logistiek in onze economie een belangrijke plaats in-
neemt, zal de opvolging van deze projecten zeker gebeu-
ren. In de toekomst kunnen misschien, als daar redenen 
voor zijn, ook de sociaaleconomische factoren worden 
ingevoegd. 

Mijnheer de minister, hoever staat het met het wegwer-
ken van zwarte punten in Vlaanderen? Kunt u hiervan 
een overzicht geven? Hoeveel onteigeningsdossiers 
werden al ingeleid en wat is de stand van zaken op dit 
ogenblik? Werd voor de diverse goedgekeurde projecten 
een minderhinderdossier opgesteld? 

Wat is de stand van zaken voor de Limburgse noord-
zuidverbinding, als we de uitspraken van gedeputeerde 
D’Oultremont in ogenschouw nemen dat hij de voorop-
gestelde data voor het wegwerken van de zwarte punten 
onmogelijk kan halen? Mijnheer de minister, kunt u 
hierover enige uitleg verschaffen, in het kader van de 
Limburgovereenkomst die de Vlaamse Regering mee 
ondertekende? 

Op de noord-zuidverbinding werden in Houthalen de 
verkeerslichten heringericht, maar de veiligheid is er 
niet op vooruit gegaan. In 2005 waren er op drie maan-
den tijd 28 ongevallen met stoffelijke schade, terwijl er 
dat in 2006 al 30 zijn. In 2005 vielen er acht gewonden 
en voor 2006 zijn er dat al tien. In 2006 waren er ook al 
twee dodelijke ongevallen, terwijl er in 2005 geen wa-
ren. Dat is een voorbeeld van de herinrichting van de 
noord-zuidverbinding waar bedenkingen bij gemaakt 
kunnen worden. 

De voorzitter: De heer Peumans heeft het woord. 

De heer Jan Peumans: Mijnheer de minister, het is toch 
niet de bedoeling dat zwarte punten met Limburgse 
reconversiemiddelen aangepakt zullen worden? 

Minister Kris Peeters: Mijnheer Peumans, maak u 
daarover geen zorgen. Voor de gevaarlijke punten is op 
jaarbasis 100 miljoen euro uitgetrokken tot 2009. We 
zullen de projecten uitvoeren en het geld daarvoor ge-
bruiken. 

Mijnheer Vrancken, ik heb een volledig overzicht ge-

maakt. Ik denk dat Limburg zich misschien iets te snel 
misdeeld voelt. Ik heb soms de indruk dat ik meer in 
Limburg ben dan in Antwerpen, maar daar moeten ook 
belangrijke dossiers worden besproken en doorgezet. 

Ik heb een stand van zaken gemaakt in verband met de 
gevaarlijke punten. Er moeten drie fasen worden door-
lopen voor het aanpakken van de gevaarlijke punten. 
Ten eerste is er de fase van het voorontwerp waarbij de 
probleemanalyse gebeurt en een principeoplossing 
wordt gekozen. Voor 612 projecten is dit voorontwerp 
afgewerkt. Ten tweede is er de ontwerpfase waarbij het 
project wordt overgedragen aan een studiebureau, dat 
het ontwerp verder uitwerkt. Bij 515 projecten is er 
reeds een overdracht naar het studiebureau gebeurd. 
Ten derde is er de uitvoeringsfase. Momenteel zijn er 
103 projecten in uitvoering en zijn er 127 volledig 
afgewerkt. Ik zal u straks een tabel overmaken waarin 
dit alles is opgenomen.  

Voor 131 projecten zijn onteigeningsdossiers opgestart 
voor een geraamd totaalbedrag van 17 miljoen euro. 
Voor 82 projecten werd een ministerieel besluit getrof-
fen. Voor 32 projecten zijn de gronden volledig ver-
worven.  

In elk uitvoeringsdossier voor de gevaarlijke punten 
worden de minderhinderbepalingen toegepast, zoals 
trouwens voor alle werken van het agentschap Infra-
structuur gebeurt. Er wordt ook over gewaakt dat de 
bevolking en de aangelanden middels informatieverga-
deringen en/of brochures of publicaties worden inge-
licht over de op handen zijnde werken.  

Ook in Limburg wordt er aandacht besteed aan de 
minderhindermaatregelen bij het uitvoeren van gevaar-
lijke punten. Zo worden voor elk project zo kort moge-
lijke uitvoeringstermijnen opgelegd aan de aannemer. 
Deze termijnen zijn bovendien altijd gesteld in kalen-
derdagen in plaats van werkdagen. Hierdoor kan aan de 
weggebruiker en de omwonenden heel exact worden 
meegedeeld wanneer de werken zullen eindigen. Indien 
in werkdagen wordt gewerkt, heeft men dit niet in de 
hand aangezien op sommige dagen niet wordt gewerkt 
als gevolg van slechte weer. Ook wordt in Limburg 
nachtwerk voorgeschreven op cruciale wegen. Waar 
mogelijk wordt tijdelijke wegenis aangelegd zodat het 
verkeer zo weinig mogelijk wordt gehinderd. Tot slot 
kiest men in Limburg ook voor materialen die een 
snelle uitvoering mogelijk maken. Er worden met an-
dere woorden heel veel inspanningen gedaan om de 
minderhindermaatregelen toe te passen.  

Er is geen verband tussen het dossier van de noord-
zuidverbinding in Limburg en het wegwerken van de 
gevaarlijke punten. De aanpak van de gevaarlijke pun-
ten is in overleg gebeurd. Er is uitgevoerd wat in de 
commissie is besproken. In de schriftelijke versie van 
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uw vraag hebt u naar de gedeputeerde verwezen. Wat u 
daarover zegt, is me niet bekend. Wat betreft de noord-
zuidverbinding verloopt alles volgens schema. Een 
nieuwe coalitie in Houthalen-Helchteren zal het pro-
bleem misschien niet gemakkelijker maken, maar ik 
hoop wel dat het op schema blijft want het gaat om 250 
miljoen euro. Mijn stelling is dat het maatschappelijk 
draagvlak aanwezig moet zijn. Als dat niet het geval is, 
dan is er een probleem.  

De heer Jan Peumans: De raming is 250 miljoen euro 
maar het zal uiteindelijk 350 miljoen euro kosten.  

Minister Kris Peeters: U hebt gelijk dat de raming 250 
miljoen euro bedraagt. Het is voorbarig om over 350 
miljoen euro te spreken.  

De heer Jan Peumans: Ik baseer me daarvoor op de 
tunnel die in Maastricht zal worden aangelegd.  

Minister Kris Peeters: Mijnheer Vrancken, de tabellen 
die ik u zal overmaken, tonen aan dat in Limburg de 
dynamiek aanwezig is en dat uw cijfers niet kloppen.  

De heer John Vrancken: Mijnheer de minister, ik dank 
u voor uw antwoord.  

De voorzitter: Het incident is gesloten. 
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