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Voorzitter: de heer Jan Peumans

De voorzitter: Naar aanleiding van Gedichtendag 2011 beginnen we deze vergadering met
een heel kort gedicht van Jan Greshoff:

Zolang het parlement de poëzie niet bepaalt, heb ik geen enkel bezwaar tegen algemeen
kiesrecht.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Peter Gysbrechts tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het tekort aan strooizout voor
provincies en gemeenten
- 717 (2010-2011)

Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Van den Eynde tot mevrouw Hilde Crevits,
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de opvolging van het
ijzelbestrijdingsplan naar aanleiding van de tekorten aan strooizout bij verschillende
gemeenten in Vlaanderen
- 738 (2010-2011)

Vraag om uitleg van mevrouw Lies Jans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister
van Mobiliteit en Openbare Werken, over het gebruik van winterbanden en het overleg
hierover met de federale overheid
- 777 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Peter Reekmans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de evaluatie van het winterplan
- 792 (2010-2011)

Vraag om uitleg van mevrouw Griet Smaers tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de zoutvoorraden en de
ondersteuning dienaangaande aan gemeenten
- 798 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Peter Reekmans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over strooizoutvoorraden
- 816 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Marino Keulen tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de aanpak van het winterweer en
het onderhoud van de wegen tijdens de winter
- 835 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Gysbrechts heeft het woord.

De heer Peter Gysbrechts: Voorzitter, minister, collega’s, in december, naar aanleiding van
de winterprik, diende ik mijn vraag om uitleg in om de stand van zaken te kennen inzake de
voorraden strooizout in Vlaanderen. Toen al had ik – en ik was blijkbaar niet de enige – een
vermoeden dat de wintersituatie in Vlaanderen problematisch zou worden en dat het sneeuw-
en ijzelbestrijdingsplan flink op de proef zou worden gesteld.

Zoals we met ons allen hebben kunnen vaststellen, zorgde het extreme winterweer inderdaad
weer voor dezelfde recordfiles, dezelfde chaos, dezelfde wegdekschade en dezelfde
voorraadproblemen zoals tijdens de vorige winterprik. Nochtans hadden we ditmaal een
winterplan en ruim voldoende tijd om onszelf te wapenen tegen dit soort problemen.

Minister, begin januari 2010 heeft dit parlement ook al gedebatteerd over het tekort aan
strooizout bij het Vlaamse Gewest. Naar aanleiding van de toenmalige problemen had u
stappen gezet om u niet voor een tweede maal aan dezelfde steen te stoten. In dat debat heb ik
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het probleem van de reserves aangehaald waardoor provincies en gemeenten achteraan de
wachtlijsten komen te staan bij de zoutleveranciers. Het Vlaamse Gewest hanteert immers
ernstige boeteclausules. Ik had dan verwacht dat met de maatregelen die u hebt genomen, ook
dit probleem van de baan zou zijn.

En toch, een jaar later zitten we hier opnieuw in de commissie om een debat te voeren over
hetzelfde probleem. Opnieuw werden gemeentebesturen, niet alleen in Limburg en Vlaams-
Brabant, maar ook in Antwerpen geconfronteerd met te weinig zout. Zoutleveranciers zaten
door hun zoutvoorraad heen en werden geconfronteerd met een tekort, een probleem dat
versterkt werd door de barre weersomstandigheden in de buurlanden. Pas rond half januari
werd een volgende vrachtboot met zout verwacht, dat is ondertussen eind januari geworden.
Leveranciers stelden toen al zeezout voor als alternatief, wat toch een pak duurder is en
eveneens pas tegen Kerstmis kon worden geleverd. Het zal dus uiteindelijk eind januari
worden, de boot is in aantocht.

Dit alles vertelt ons dat we eigenlijk nog bijzonder veel geluk hebben gehad dat de winterprik
net op tijd op zijn einde was. De gemeenten zaten immers door hun voorraden heen en
wellicht zat het gewest ook zo goed als door zijn voorraad heen. Bijna alle gemeentebesturen
lieten toen weten dat ze nog maar een of twee keer zouden kunnen uitrijden. We hebben dus
echt geluk gehad.

Het winterplan heeft alleszins op één vlak wel gewerkt: er werd vanuit de administratie en het
kabinet veel gecommuniceerd met betrekking tot het strooien en het strooizout. Er valt naar
mijn mening ook weinig kritiek te uiten op de strooidiensten zelf, die met de beschikbare
middelen kort op de bal hebben gespeeld. Maar met de samenwerking en de terugkoppeling
tussen het gewest aan de ene kant en de provincies en de gemeenten aan de andere kant, blijkt
het nog steeds fout te lopen.

Dat sommige gemeentebesturen te ‘strooilustig’ zouden zijn of verkeerd zouden strooien, is
naar mijn mening een fout debat. Ieder bestuursniveau moet immers voor zichzelf uitmaken
in welke mate hij het nodig acht om het winterweer te bestrijden. Een aantal gemeente-
besturen werd met de vinger gewezen omdat ze te veel zouden rijden, maar elke gemeente
heeft haar routes.

Collega’s, een winterplan heeft weinig nut als de bestuursniveaus niet allemaal aan hun
trekken komen en ze elkaar bijvoorbeeld voor de voeten lopen bij leveranciers van strooizout.
Ik ben benieuwd of de minister nieuwe voorstellen heeft met betrekking tot het winterplan. Ik
heb gemerkt dat alvast de provincie Antwerpen op 25 februari alle burgemeesters uitnodigt
om de zoutproblematiek te evalueren en om actiepunten voor de toekomst te formuleren.

Tijdens de plenaire vergadering vorig jaar, ten slotte, verklaarde de minister dat er heel wat
onderzoek wordt gedaan naar alternatieven voor strooizout. Bij dezen is het misschien ook
een nuttig moment om te kijken wat daar de stand van zaken is. Ook over de toestand van het
wegdek kan veel gezegd worden, maar dat laat ik over aan mijn collega’s.

Minister, wat is de stand van zaken met betrekking tot de zoutvoorraden bij het gewest, de
provincies en de gemeenten? Op 10 december zou u overleg plegen met de provincies. Wat
was het resultaat van dit overleg? Hanteren de zoutleveranciers momenteel reserves voor het
Vlaamse Gewest? In hoeverre beschikt het gewest over voldoende voorraad om, eventueel in
samenwerking met de provincies, tot een breder gestrooid wegennet te komen? Wat is de
stand van zaken van het onderzoek naar alternatieven voor strooizout?

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Minister, uit het aantal vragen vandaag over de
voorraden van strooizout, uw winterbeleidsplan of uw sneeuw- en ijzelbeleidsplan of hoe het
we het onderwerp ook mogen noemen, komt één ding duidelijk naar voren, namelijk dat er
heel veel collega’s nog met veel vragen zitten hoe een en ander in goede banen geleid moet
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worden. Er rees een probleem met de voorraad strooizout. Zowat alle gemeenten in
Vlaanderen kampten met een tekort aan strooizout. Daarop had u een overleg met de
gouverneurs georganiseerd, die elk op hun beurt in hun provincie een aantal maatregelen
moesten nemen met betrekking tot het ijzelbeleid. Minister, ik moet zeggen dat ik eerlijk
gezegd op het terrein heel weinig initiatieven van de gouverneurs heb gezien. Of kunt u me
vandaag het tegendeel bewijzen?

We staan vandaag mogelijk voor een nieuwe winterprik en het is dan ook heel belangrijk om
er goed op in te spelen. We hebben ondertussen vernomen dat de voorraad strooizout is
aangevuld nadat een nieuw schip met strooizout is aangekomen. Sommige gemeenten hebben
al in een bijkomende silo voorzien voor het strooizout. Ik denk dat dat pas voor volgend jaar
zal zijn. Blijft natuurlijk dat iedere gemeente ertoe moet worden aangezet om een degelijk
strooibeleidsplan op te stellen. En waarom wordt er dan hier weer niet gedacht aan
alternatieven om de ijzelbestrijding aan te pakken, zeker in geval van tekorten aan strooizout?
Minister, ik heb het ook al in het debat gezegd, maar blijkbaar staat de regering niet open
voor alternatieve bestrijdingsmiddelen, zodat nagenoeg alle gemeenten louter strooizout
aanwenden voor ijzelbestrijding.

Minister, vandaag worden we nog met een bijkomend probleem geconfronteerd ten gevolge
van het tekort aan strooizout en soms door het gebruik van te veel strooizout na
opeenvolgende winterprikken. Al onze wegen liggen er erbarmelijk bij, daarover kunnen we
het wel eens zijn. Het slechte onderhoud van de laatste tien à vijftien jaar is daar mee
verantwoordelijk voor. Maar nu blijkt dat we niet meer met een tekort aan strooizout zitten,
maar met een tekort aan koud asfalt. Al onze wegen zijn enorm beschadigd, maar ze kunnen
niet hersteld worden, met alle gevolgen van dien: onveiligheid en beschadiging van vele
wagens, waardoor weer een massa aan schadeclaims kunnen volgen.

Minister, hoe gaat u met dit probleem om? Ik heb immers vernomen dat ook het Vlaamse
Gewest met dit probleem te kampen heeft. Zult u bijvoorbeeld herstellingen laten uitvoeren
met sneldrogend beton? Als u dit of volgend jaar begint met het onderhoud van vele wegen in
Vlaanderen, zult u dan ook in overweging nemen of er gewerkt kan worden met beton in
plaats van met asfalt? Beton is immers veel minder onderhevig aan barre weersomstandig-
heden.

Minister, waarom werd er door de Vlaamse overheid in samenwerking met de gouverneurs
niet vroegtijdig gestart met de opvolging van het sneeuw- en ijzelbestrijdingsplan van de
gemeenten? Worden er alternatieve bestrijdingsmiddelen gezocht, gelet op het feit dat de
voorraad strooizout steeds beperkt blijft? Door de klimaatverandering zullen er ook meer
winterprikken zijn. In hoeverre en hoe worden gemeenten met een tekort aan strooizout
ondersteund in de bestrijding van sneeuw en ijzel? Ik hoop dat u ook kunt antwoorden op de
vraag hoe u verder de wegen zult onderhouden. Er is immers een probleem met asfalt.

De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord.

Mevrouw Lies Jans: Minister, mijn vraag gaat niet zozeer over het ruimen van sneeuw, wel
over een element dat belangrijk is voor de verkeersveiligheid, namelijk het al dan niet
verplichten van winterbanden. Zeker in deze tijden van slecht weer is dat een brandend
actueel onderwerp.

We weten dat het al dan niet verplichten van én de sensibilisering rond het gebruik van
winterbanden een federale materie is, maar de Vlaamse overheid is wel verantwoordelijk
voor de wegen en de verkeersveiligheid. In die zin vond ik het vreemd dat uw federale
collega, staatssecretaris Schouppe, vrij ongenuanceerde uitspraken deed met betrekking tot
het al dan niet verplichten van winterbanden. Staatssecretaris Schouppe liet in de bevoegde
Kamercommissie weten dat de verplichting van het gebruik van winterbanden in perioden
van ijzel en sneeuw, in navolging van een gelijkaardige maatregel in Duitsland, niet aan de
orde is. Hij haalt hiervoor het argument aan dat sneeuw hier vrij zeldzaam is en verwijst
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bovendien naar een rapport van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV),
waaruit zou blijken dat winterbanden maar voor een beperkt aantal bestuurders nuttig zouden
zijn en dat op een droog of nat wegdek gewone banden betere resultaten zouden geven.

De bovenstaande argumentatie is volgens ons niet sluitend en bijzonder ongenuanceerd. Ten
eerste is het nut van winterbanden tijdens perioden van sneeuw en ijzel al meermaals en
overduidelijk aangetoond. Ten tweede wordt de stelling dat gewone banden beter zouden zijn
bij een droog en nat wegdek, genuanceerd door de heer De Dobbeleer van het BIVV. Het
rapport zou volgens hem namelijk niet beweren dat gewone banden beter zijn bij een droog
en nat wegdek, maar de voordelen van winterbanden bij droog of gewoon nat weer zouden
minder duidelijk zijn. Dat is een belangrijke nuance. Ten derde lijken de winters de laatste
jaren steeds kouder en ijziger worden. Onze huidige winters herleiden tot ‘enkele weekjes
sneeuw’ lijkt onzes inziens meer te getuigen van wereldvreemdheid. Tot slot is het argument
dat het verplichten of stimuleren van het gebruik van winterbanden de mensen enkel op
kosten zou jagen ook niet correct. De levensduur van gewone banden wordt namelijk
automatisch verlengd door het gebruik van winterbanden. Op het einde van de rit zullen de
kosten gewoon gespreid zijn. Winterbanden zijn bovendien niet meer zo duur als wel eens
wordt voorgesteld.

Minister, ik heb het dus wat moeilijk met de ongenuanceerde visie van uw federale collega en
stel me de vraag of hier overleg gepleegd werd met de gewestelijke collega’s. Winterbanden
zijn namelijk geen doel op zich, maar een middel om de verkeersveiligheid te vergroten.
Sinds de invoering van de verplichting in Duitsland is het aantal ongevallen tijdens de
winterperiode in dat land gevoelig gedaald. De struisvogelhouding van staatssecretaris
Schouppe kan dus een negatieve impact hebben op de verkeersveiligheid in Vlaanderen.

Bovendien is er blijkbaar ook niet de intentie om de bevolking meer te sensibiliseren en te
stimuleren tot het gebruik van winterbanden. In het kader van de aangehaalde argumentatie is
het misschien ook raadzaam dat de Vlaamse overheid alvast het goede voorbeeld geeft. Het
wagenpark van de overheid, en misschien dan vooral de bussen van De Lijn, zou kunnen
worden uitgerust met winterbanden. Dat zou alvast het aantal geschrapte busritten tijdens
periodes van ijzel en sneeuw kunnen terugdringen, en dus het vervoersaanbod beter kunnen
garanderen.

Minister, in het licht van het voorgaande wil ik u dan ook enkele vragen stellen. Wat is uw
visie op het verplicht gebruiken van winterbanden? Hebt u daar overleg over gehad met uw
federale collega? Bent u van plan aan te dringen op sensibiliseringscampagnes van de
federale overheid om de aanschaf en het gebruik van winterbanden te stimuleren, in het licht
van het positieve effect op de verkeersveiligheid? Worden de wagens van de Vlaamse
overheid, en meer in het bijzonder de bussen van De Lijn, uitgerust met winterbanden? Indien
niet, zijn er plannen daartoe, in het licht van de voorbeeldfunctie die een overheid geacht
wordt te hebben en met het oog op de verbetering van de dienstverlening van De Lijn tijdens
periodes van sneeuw en ijzel?

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans: Voorzitter, geachte leden, minister, na de diverse problemen van
de twee voorgaande winterseizoenen beloofde u beterschap voor dit jaar. Alles zou in het
werk worden gesteld om een vlottere mobiliteit te garanderen, ook in winterse
omstandigheden, maar uiteraard is elke mens afhankelijk van en onderhevig aan
natuurkrachten. Het is gepast lessen te trekken uit wat de vorige winters misliep en de juiste
beslissingen te nemen om een herhaling ervan te voorkomen. Dat werd ook meermaals
toegezegd.

Een eerste probleempunt is echter dat diverse wegen die vorige winter zwaar werden
beschadigd, nog steeds niet waren of zijn hersteld, en dat enkele noodherstellingen die waren
gepland voor de eerste week van december, moesten worden afgezegd. Met andere woorden,
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we zijn deze winter begonnen met wegen die op veel plaatsen een nog slechtere staat
vertonen dan twaalf maanden geleden.

Minister, hoe evalueert u het uitrollen van uw winterplan, en specifiek de erin aangekondigde
verbeteringen ten opzichte van het vorige winterseizoen? Hoe evalueert u de situatie op de
Vlaamse wegen in deze periode? Wat zijn volgens u de concrete verbeteringen geweest ten
opzichte van het jaar ervoor? Welke ingrepen hebt u nog gedaan om vooralsnog te komen tot
betere, sneeuw- en ijzelvrije wegen?

Daarmee ben ik beland bij mijn vragen over de strooizoutvoorraden en het sneeuwvrij maken
van onze wegen. In 2009 kenden we een winterperiode die ons niet alleen confronteerde met
slijtage aan het wegdek, maar ook met een weinig efficiënte werking van de strooidiensten.
Het tekort aan strooizout bleek vrij snel een probleem. U hebt daaruit een aantal lessen
getrokken en een winterplan gecreëerd. U hebt een protocol afgesloten met de
belangenorganisaties en andere instanties die een rol kunnen spelen tijdens gevaarlijke
wintertoestanden. Het was een verdienstelijke poging om een en ander bij te sturen, maar ik
stel vast dat een aantal zaken nog steeds niet probleemloos verliepen en verlopen. Ik denk
daarbij bijvoorbeeld aan de rampzalige toestand van de ring rond Brussel in de nacht van 22
op 23 december 2010, waar rijden glijden was geworden.

Minister, de strooizoutvoorraad om de prioritaire wegen open te houden, was duidelijk
onvoldoende. We hebben meer dan een maand moeten wachten voor de volgende voorraad
van 28.000 ton beschikbaar was. Normaliter kost een ton strooizout 55 euro, maar nu waren
de prijzen verviervoudigd. Hoe verantwoordt u dat uw diensten niet over de juiste contacten
en contracten beschikken om binnen een korte tijdspanne en tegen een marktreguliere prijs –
dus niet aan het viervoudige van die prijs – de zoutvoorraden zo aan te vullen dat op zijn
minst de autosnelwegen en de belangrijke gewestwegen berijdbaar worden gehouden?
Bestaat er zoiets als een strooizoutdatabank, die een overzicht biedt van de stand van zaken
en de beschikbaarheid van zoutvoorraden op elk moment, zodat u, de provincies en de
gemeenten tijdig een extra bestelling kunnen plaatsen?

Hoe werden er stringente overeenkomsten gesloten met de provincies en gemeenten, om hen
te verplichten een voldoende strooizoutvoorraad op te slaan, naar rato van het aantal
kilometers wegennet op hun grondgebied? Werd er bijvoorbeeld ooit gedacht aan het
inschakelen van landbouwers? Die kunnen immers met hun tractoren worden geactiveerd om
sneeuw te ruimen en te strooien. Zo ja, wat is het aantal landbouwers waarmee het gewest
samenwerkt?

In de huidige onberekenbare winteromstandigheden trachten vrachtwagenbestuurders zo snel
mogelijk hun goederen ter bestemming te brengen. We stellen vast dat sommige chauffeurs er
daardoor een rijstijl op nahouden die allesbehalve veilig is en een bedreiging vormt voor
andere weggebruikers. Het gaat veelal om buitenlandse chauffeurs. Zijn er maatregelen om
dit te voorkomen of in te grijpen?

De voorbije periode heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) geïnvesteerd in gps-
systemen om het strooien mogelijk te maken. Dat is een vrij dure investering geweest. Toen
de winter pas begon, waren meerdere vrachtwagens blijkbaar uitgerust met dat gps-
strooisysteem. Ik heb zelfs van onderaannemers vernomen dat ze vooraf geen uitleg hadden
gekregen over de werking van die gps en dat ze ’s ochtends toen ze met hun vrachtwagen
moesten vertrekken, een uitleg van 15 minuten hadden gekregen over die werking.
Naderhand bleek dan dat het systeem niet werkte. Ik heb dit al eerder aangekaart. We hebben
die investering gedaan.

Waarom overweegt u niet om, in plaats van dergelijke investeringen te doen, te investeren in
sneeuwschuivers, zodat elke vrachtwagen van AWV en eventuele onderaannemers daarover
zouden kunnen beschikken? Die sneeuwschuivers zouden vooraan op de vrachtwagens
kunnen worden gemonteerd. Dan moeten we ook minder zout gebruiken en kunnen we ook
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veel meer sneeuw ruimen. Want van de vele vrachtwagens die ik tijdens de winterprik ben
tegengekomen, waren enkel de vrachtwagens van AWV zelf ermee uitgerust, maar niet de
vrachtwagens van de onderaannemers.

De voorzitter: Mevrouw Smaers heeft het woord.

Mevrouw Griet Smaers: Voorzitter, minister, in tegenstelling tot sommige andere sprekers
wil ik u eerst van harte feliciteren met het winteractieplan. Ik heb aan den lijve ondervonden
dat het winterplan wel degelijk heeft gewerkt. Ondanks de overvloedige sneeuwval en de
strengste winter sinds 1945 werden de gewestwegen en de autosnelwegen op een snelle
manier vrijgemaakt. In het weekend van 20 december ben ik naar Valkenburg in Nederland
geweest. In Valkenburg en in Nederland was de wintertoestand veel erger dan bij ons. Toen
we de grens weer over kwamen, werd er aan blokrijden gedaan en werd er in blok gestrooid
om de Vlaamse autosnelwegen sneeuwvrij te maken. Het winterplan heeft dus gewerkt.

Ik heb ook gemerkt dat veel gemeenten, ondanks hun tekort aan zout, door het optreden van
de provinciegouverneurs extra zout konden krijgen. Minister, ik zou toch willen nagaan of er
nog een verbetering mogelijk is voor die gemeenten die al snel zonder zout kwamen te zitten.
Ik heb het ook over de gemeenten die voorzienig zijn geweest, een winterplan hadden
opgemaakt en voldoende zout hadden ingeslagen, maar die door de winteromstandigheden
toch zonder zout vielen. Het Vlaamse Gewest heeft sterk onderhandelde contracten met
zoutleveranciers. Als er schaarste is, wordt er uiteraard eerst aan het gewest geleverd zodat de
autosnelwegen sneeuwvrij kunnen blijven. Ik ondersteun dat, maar ik denk dat er een
mogelijkheid moet zijn om gemeenten met moeilijke kruispunten en soms moeilijke wegen,
te helpen bij het zoeken naar extra voorraden zout.

Misschien kan er worden gedacht aan nog meer coördinatie door de gouverneurs door
bijvoorbeeld een samenaankoop met gemeenten te doen. Zo wegen de aankopen van de
gemeenten ook sterker door doordat ze niet individueel aankopen, maar gezamenlijk.

Minister, kunt u hier uw visie over geven? Ziet u nog mogelijkheden om de gemeenten extra
te ondersteunen?

De voorzitter: De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen: Voorzitter, ik kan meedelen dat het bij ons in de far east opnieuw
aan het sneeuwen is. We zouden bijna wintergeld moeten krijgen, want alles wat er aan
winterterreur bestaat, krijgen wij als eerste over ons.

Minister, ik zou willen aansluiten bij alles wat te maken heeft met de strooizoutcontracten,
omdat ik de laatste 48 uur daarover wel wat informatie heb gekregen die zorgelijk is. Het gaat
over hoe die contracten in de praktijk worden gebracht en worden toegepast. Als u er niet
meteen op kunt antwoorden, moet u dat misschien doen in een volgende bijeenkomst, maar ik
vind het wel belangrijk om u er nu even mee te confronteren.

AWV gaat de contracten met zoutleveranciers aan via een openbare aanbesteding. Er zijn vier
punten in het bestek belangrijk. Men moet leveren aan een bepaalde prijs. Dat zou 55 euro
per ton zijn. Men moet ook altijd kunnen leveren. Mevrouw Smaers, u gaf al meteen
bloempjes. U deed dat gisteren ook. Men moet altijd kunnen leveren, dat is contractueel
vastgelegd. Er moet ook altijd een bepaalde voorraad beschikbaar zijn en die mag pas op het
einde van de winter slinken. Als dat niet het geval is, krijgt de leverancier een boete. Als men
niet levert of onvoldoende voorraad heeft, dan worden daarvoor boetes aangerekend.

Wat is nu de praktijk? Door het feit dat de aanbestedingsregels streng zijn, doen maar een
beperkt aantal leveranciers mee. Het blijken er nu nog drie te zijn, tegenover vier vroeger:
Willems, Quatannens en Esco. Willems en Quatannens zijn handelaars. Esco is een
bevoorrader. Er is dus feitelijk een monopolie voor grof zout van de firma Esco.

Vanuit de sector kregen we te horen dat als men tijdig wil bestellen om voldoende zout te
hebben tegen begin november wanneer feitelijk winterweer verwacht mag worden, men die
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bestelling ten laatste midden augustus moet doen. Vlaanderen bestelt blijkbaar pas midden
oktober.

Op een bepaald moment was het zout op waardoor de zoutleveranciers hun contract niet
konden naleven, maar AWV paste de boeteclausule niet toe. Vorig jaar zijn ze blijkbaar ook
niet toegepast. Dat is iets waar duidelijkheid over moet komen. In plaats van dat men een
levering krijgt aan de afgesproken prijs, moet men bijbestellen en blijkbaar wordt die
bijbestelling niet gefactureerd aan 55 euro per ton, maar aan 85 euro per ton. Bovendien zou
het geleverde zout ook afwijken van de technische bepalingen. In concreto betekent dat dat de
leveranciers die hun contracten niet naleven, niet worden bestraft, maar eigenlijk beloond
omdat ze mogen leveren aan een hogere prijs. En blijkbaar hoeft het zout dan ook niet aan de
opgelegde technische vereisten te voldoen. Je zou kunnen zeggen dat er overmacht is. Dan
kun je je afvragen wanneer er overmacht is en wanneer niet.

Mijn bron zegt dat het gemiddelde zoutverbruik in de afgelopen tien winters ongeveer 42.000
ton is. Deze winter is al 50.000 ton gestrooid, 8000 meer dan dat gemiddelde. Dat is niet
onoverkomelijk veel extra dat moet worden geleverd. Daar komt bij, volgens diezelfde bron –
de minister kan dat altijd ontkrachten, nu of later –, dat er nog 32.000 ton zout beschikbaar
zou zijn door de late winterperiode die we vorig jaar in het voorjaar nog hadden. Er is toen
zout bij besteld, en daar zou nu nog 32.000 ton van over zijn. Er is dus 18.000 ton extra
besteld om aan de 50.000 ton te komen die deze winter nodig was.

Nu is er een tekort omdat Duitsland de markt afroomt. Daar worden de boeteclausules wel
toegepast. De zoutleveranciers nemen dan ook geen enkel risico wat de hoeveelheid
beschikbaar zout betreft.

AWV liet weten voldoende strooizout te hebben en kon blijven strooien op de belangrijkste
wegen. Nu blijkt, zeggen mijn bronnen, dat de districten die te weinig strooizout hadden, van
het hoofdbestuur van AWV de opdracht hebben gekregen om in het weekend van 18 op 19
december enkel nog te ruimen en niet meer te strooien. Aan de gemeenten werd dat advies
gegeven, mijnheer Gysbrechts, omdat ze te kwistig zouden zijn. Dat is 7 gram per vierkante
meter en dat komt neer op 28 kilogram voor een weg van 1 kilometer lang en 4 kilometer
breed. Dat kan alleen maar op druk bevaren, druk bereden wegen. Op de gewone gemeente-
wegen is dat te weinig. AWV treedt op als redder in nood voor de gemeenten. Indien ze het
bestelde zout niet gebruiken, kopen zij het terug. Eigenlijk krijg ik te horen dat die gemeenten
worden gebruikt als alibi om de hogere prijs die men heeft moeten betalen – 85 euro in plaats
van 55 – te rechtvaardigen.

Minister, ik begrijp dat u niet alle vragen onmiddellijk zult kunnen beantwoorden. Ik kom
daar dan wel eens op terug. Is het waar of niet? Iedereen heeft recht op het voordeel van de
twijfel. Mijn bron geeft echter zo’n gedetailleerde informatie dat ik dit niet kan laten
passeren.

Klopt het, minister, dat er pas midden oktober bijkomend strooizout werd besteld? Kloppen
de cijfers dat er nog 32.000 ton strooizout voorradig was van het contract van vorig voorjaar?
Klopt het dat er niet zo heel veel moest worden bij geleverd? Klopt het dat er opdracht is
gegeven om te stoppen met strooien en enkel nog te ruimen? Waarom was het onmogelijk
voor de leveranciers om zout te leveren? Klopt het dat er geen boetes worden uitgedeeld aan
de leveranciers die in gebreke blijven door niet te leveren of door onvoldoende voorraad te
hebben? Er is nochtans contractueel bepaald om voldoende ijzeren voorraad te hebben. Klopt
het dat AWV strooizout heeft aangekocht buiten het lopende contract om? Aan welke prijs is
dat gebeurd? Ik zou graag verduidelijking krijgen in verband met die geruchten. Het zijn niet
de eerste de beste die de informatie doorgegeven hebben.

De voorzitter: Mijnheer Keulen, als u zulke vragen stelt, kan de minister wellicht niet alles
beantwoorden. Dan krijgt u wellicht een schriftelijk antwoord. Dit zijn totaal nieuwe vragen.

De heer Marino Keulen: Ik ben echt wel sportief genoeg om dat in te zien en toe te geven.
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Vooral één vraag is belangrijk voor mij. We hebben op tv wegenwerkers gezien die koud
asfalt aan het leggen waren. Er was geen warm asfalt beschikbaar. Dat is in tegenspraak met
de veelvuldige communicatie dat er twee asfaltcentrales permanent open waren. Dat is op
meer dan één zender verklaard. Dat is vaker in het nieuws geweest.

De voorzitter: De heer Kennes heeft het woord.

De heer Ward Kennes: Voorzitter, ik wil onderstrepen dat het actieplan dat dit jaar van
kracht was, ongetwijfeld heel veel problemen heeft verholpen. Er zijn veel goede resultaten
geboekt, ook al moet zo’n plan altijd in een crisissfeer worden uitgevoerd. Er zullen wel wat
schoonheidsfoutjes gemaakt zijn, maar globaal kunnen we dat als geslaagd beschouwen.

Inzake de gezamenlijke aankoop van zout wil ik graag weten of u het voortouw gaat nemen,
minister. Gaat u samen met de andere wegbeheerders een initiatief nemen?

We zouden kunnen investeren in zoutvoorraden. Op sommige momenten moeten de aanvoer-
lijnen heel Europa bevoorraden. Het is niet alleen in Vlaanderen winter. Op die momenten
raken de lijnen vaak ‘verstropt’. In die zin zijn strategische zoutvoorraden erg belangrijk. Ik
heb begrepen dat u overweegt om gemeenten te ondersteunen om zoutvoorraden aan te
leggen. Hoe concreet is dat? Is er overleg met Defensie inzake het gebruik van leegstaande
loodsen voor de opslag? Wat zijn de mogelijkheden? De privéhandel zorgt wel voor de
nodige voorraden, maar op een bepaald moment heeft heel Europa gigantisch veel zout nodig.
Als dat regelmatig terugkeert, is een strategische voorraad niet zonder belang.

De heer Jan Peumans: Minister, hoe zit het met de voetgangers en de fietsers? De
sneeuwruimers duwen de sneeuw van de weg af en dat komt dan op het fietspad terecht. Deze
winter heb ik voetgangers zien stappen en fietsers zien rijden op de autorijweg, met alle
gevaren van dien. In mijn eigen omgeving heb ik vastgesteld dat de sneeuw een meter hoog
lag op aanliggende fietspaden. Het leek wel Noorwegen. Die sneeuw is pas verdwenen toen
het 10 graden werd.

Ik vond het leuk dat de heer Keulen sprak over druk bevaren wegen. In Limburg zegt men dat
de bussen uitvaren. Dat is een typisch Limburgs woord, waarmee we natuurlijk rijden
bedoelen.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Ik zal proberen de vragen gebundeld te beantwoorden. Eerst enkele
algemene cijfers over het zout; daarna stap ik over naar de andere thema’s. Om de situatie
van de laatste drie maanden van 2010 te begrijpen, geef ik eerst de cijfers die een vergelijking
tonen tussen het aantal gebruikte tonnen zout in de voorbije vijf jaar.

Tussen oktober en december 2006 is er 3500 ton zout gebruikt, in 2007 was dat 4000 ton, in
2008 was dat 20.500 ton, in 2009 was dat 29.000 ton en in 2010 was het 51.600 ton. Die
hoeveelheden zout heeft het Vlaamse Gewest in die maanden nodig gehad. Toen we ervan
uitgingen dat we in 2009 wellicht de zwaarste winter hadden gehad sinds heel lang, was dat
natuurlijk een foute veronderstelling. De winter van 2010 heeft, over het hele jaar bekeken,
de zwaarste winter opgeleverd in 100 jaar tijd.

Hoe zijn de aanbestedingen gebeurd? De aannemers proberen het contract op te maken in de
zomer omdat dan de beste periode is om na te gaan hoe ze voorraden moeten aanleggen. De
stocks zijn vrij vroeg gevuld op basis van het contract van 2009. In oktober is het contract
2010 toegewezen, maar eind september waren al onze silo’s tot de nok gevuld. Dat betekent
dat we 32.000 ton zout hadden opgeslagen. Dat was deels geleverd op de contracten van het
jaar voordien. Vervolgens is er een nieuw contract gesloten met nieuwe afnameverplich-
tingen. We konden echter niet meteen afnemen omdat de silo’s vol waren.

Hoe komt het dat we op een bepaald moment geen leveringen meer kregen? Het agentschap
is gedurende de hele winter, die heel zwaar was, bevoorraad met zout. De autosnelwegen en
belangrijkste gewestwegen hebben we systematisch kunnen bestrooien. Dat is ook zo
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gecommuniceerd. De aanbesteding om het zout te leveren, heeft plaatsgevonden op 17
augustus 2010. Die voorraden waren tegen september volledig aangevuld op basis van het
vorige contract.

Naast de eigen voorraad beschikt het Agentschap voor Wegen en Verkeer ook over voorraden
die de zoutleveranciers in hun eigen voorraadplaatsen moeten hebben. De contracten die
zeggen dat de leverancier het agentschap op afroep moet bevoorraden, liggen vast. Eerst zijn
de gemeenten in de problemen gekomen. Er is dan kritiek gekomen dat AWV het zout van de
gemeenten afpakte. Contractueel moet er een voorraad zijn. De oorzaak van het gevecht dat
losbarstte om het zout, was de extreme winterse omstandigheden in de maand december met
21 sneeuwdagen en een gemiddelde negatieve temperatuur. Een van de zaken die ik heb
geleerd, is dat als we 3 maanden aan een stuk min 20 graden hebben, we constant weer
hebben, maar als het schommelt tussen min en plus, is dat vreselijk voor de toestand van de
wegen, maar ook voor de hoeveelheid smeltmiddelen die we moeten gebruiken.

Omdat dit jaar de winter heel vroeg is begonnen en de winterprik in heel Europa heel extreem
was, zowel qua lengte als qua weersomstandigheden, zaten ook de leveranciers in een
moeilijke positie voor de naleving van de contracten. Mijnheer Keulen, AWV heeft de drie
leveranciers een proces-verbaal overgemaakt met de verschillende tekortkomingen. De
leveranciers kunnen nu hun verweer opmaken op de commentaren die AWV geeft. Daarna
zal AWV op basis van het advies dat het krijgt, beslissen om daaraan gevolgen te verlenen. Ik
kan u daar niet meer technische zaken over geven. De procedure loopt. Ik heb nagevraagd of
er processen-verbaal zijn opgemaakt, want hun zorg is ook mijn zorg. Als je een contract
afsluit waarin staat dat er altijd een basishoeveelheid moet zijn, en die is er niet, dan heb je
een inbreuk op het contract. De contractuele voorwaarden moeten uiteraard worden
nageleefd. Ik kom daar straks op terug. De processen-verbaal kan ik niet bezorgen. Ik weet
alleen dat er voor elk van de drie leveranciers een proces-verbaal is opgemaakt.

U hebt allemaal op de televisie gezien dat er in een pak Europese landen vrij zware
klimatologische problemen zijn geweest: Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Nederland
enzovoort. We stelden vast dat er een algemene schaarste was. Je kunt natuurlijk zeggen dat
er bepaalde contractuele inbreuken gebeurd zijn. Langs de andere kant geldt ook de regel dat
als er een schaarste ontstaat, je daar op een bepaalde manier mee moet omgaan. Er is in
voorzien dat als er eens schaarste optreedt om de een of andere reden, we kunnen
overschakelen op een prioritair strooiplan. AWV wist tussen kerst en nieuw totaal niet
hoelang die winterprik nog zou duren en is daarom veiligheidshalve overgeschakeld op het
prioritair strooiplan. Als de winter nog lang zou aanhouden, zou men vanaf het ogenblik dat
de economie weer volop zijn gang zou gaan, weer volop kunnen beginnen te strooien. Er zijn
voortdurend leveringen gebeurd. Daarom heeft men de keuze gemaakt om tussen 24
december en 10 januari, de periode van het kerstreces, prioritair te strooien.

Het agentschap moest dus niet wachten op de grote voorraad van 28.000 ton omdat binnen de
lopende contracten er ook systematisch extra leveringen kwamen. Ik kom straks terug op de
extra bestelling die is geplaatst samen met de provincies en de gemeenten. Zoals ik al zei, is
voor de zaken die niet zijn nagekomen, een proces-verbaal opgemaakt.

We hebben het winteractieplan in de commissie uitvoerig besproken. De gouverneurs hebben
een bijzondere taak gekregen om te coördineren en de problemen op te lijsten. In die periode
nam de druk op AWV toe. Men vroeg een strategische hoeveelheid zout om eventueel aan de
gemeenten uit te delen. Uiteraard kan AWV dat niet doen met de lopende contracten. Die zijn
afgesloten voor AWV, en AWV kan niet zomaar zout gaan uitdelen aan de provincies en de
gemeenten. AWV verkoopt geen zout, het doet een aanbesteding om te gebruiken op zijn
eigen wegen. Vorig jaar is AWV erin geslaagd om door bemiddeling bij een aantal
leveranciers extra zout los te krijgen. Die vraag was er dit jaar opnieuw.

Daarom is er een afspraak gemaakt om toch een extra schip met zout te laten komen en de
voorraden op die manier strategisch aan te vullen. AWV heeft daarvan 12.400 ton zout zelf
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afgenomen en de provincies moesten dan elk 3000 ton afnemen. Zo kwam men aan een totale
hoeveelheid van 28.000 ton, wat een aantal gemeenten die in nood zitten in staat zal stellen
hun eigen strategische voorraden aan te vullen. Er is een uitvoerige nota opgesteld om te
motiveren op welke manier AWV dat juridisch correct kon doen binnen de bestaande
contracten, waarin 55 euro per ton was afgesproken. De Inspectie van Financiën (IF) heeft er
op 24 januari 2011 een positief advies op gegeven, waarna het contract tot stand is gekomen.

Er is een verschil tussen enerzijds de lopende contracten en de processen-verbaal die
opgemaakt worden binnen de lopende contracten en anderzijds de extra bestelling die door
AWV is gedaan en waarin inderdaad gebruik is gemaakt van een onderhandelingsprocedure.
Dat contract werd afgesloten binnen een van de drie bestaande contracten op basis van een
aantal voorwaarden, waardoor gemeenten die in de problemen zitten, een oplossing krijgen.

De 28.000 ton wordt een van de komende dagen verwacht. Op dit ogenblik beschikt het
agentschap over een voorraad van 20.000 ton. De voorraad is opgeslagen op verschillende
locaties in Vlaanderen. De leveranciers hebben bovendien vandaag nog 20.000 ton in hun
opslagplaatsen voor AWV. Als ik alle cijfers optel binnen de afgesloten contracten in 2010,
dan komen we aan een totale hoeveelheid zout die gelijk is aan de hoeveelheden die we het
vorige seizoen nodig hebben gehad. Er is een kleine 80.000 ton zout nodig geweest in de
winter 2009-2010. Het was de bedoeling om dat niveau te halen voor de winter 2010-2011.

Indien u meer details wenst, zijn er twee mogelijkheden. Ofwel bezorg ik ze u schriftelijk
ofwel kan Tom Roelants van AWV, die volgende week toch naar hier komt om zijn nieuwe
beheersovereenkomst toe te lichten, een praktische uitleg geven.

De heer Marino Keulen: Minister, ik heb liever dat u het op papier doet, want zoiets is heel
delicaat. Het feit dat we als parlementslid worden geconsulteerd, geeft aan dat er in de sector
iets aan het gisten is. Ik heb veel liever dat u het op papier zet, dan staan uw woorden zwart
op wit en zijn ze tegenspreekbaar of vormen ze een manier om verdachtmakingen weg te
nemen of om nieuwe te doen ontstaan, dat laat ik in het midden.

Minister Hilde Crevits: Dat is geen probleem. Ik zal ook vragen dat AWV u een antwoord
bezorgt op de overblijvende punctuele vragen. Ik sluit uiteraard geen contracten af, het is
AWV die ervoor moet zorgen dat er op een correcte manier wordt gehandeld. AWV heeft
juridisch advies gevraagd en meldt me dat ze alles op een correcte manier hebben gedaan.

Mijnheer Gysbrechts en mijnheer Reekmans, u vroeg of we een databank hebben. Ik denk dat
die vraag een beetje geïnspireerd is op wat er in Nederland bestaat, want daar treedt het
zoutloket in werking als er schaarste ontstaat. Het is een tool waardoor men bijna wordt
verplicht om zoutvoorraden aan elkaar te geven. In elk geval ziet men onmiddellijk wie er
wel en wie er niet over voldoende zout beschikt.

In het kader van het winteractieprotocol heeft AWV een tool ontwikkeld om de diensten van
de gouverneurs de mogelijkheid te geven om de zoutvoorraden in steden en gemeenten op te
volgen. Dat gebeurt uiteraard op vrijwillige basis, gemeenten krijgen geen zweepslagen als ze
geen informatie geven. We gaan ervan uit dat het een toegevoegde waarde is voor de
gemeenten. De gouverneur van Oost-Vlaanderen is bijzonder actief geweest om dit te
monitoren en op te volgen. Er zijn ook bijeenkomsten met mijn gouverneurs geweest op mijn
administratie. Ze brachten de overzichten mee van hoe de gemeenten te werk zijn gegaan,
van de problemen, van de gemeenten die te laat hebben besteld en zo meer.

Binnen AWV was er op 10 december een overlegvergadering met de diensten van de
gouverneurs. Vervolgens was er ook een overlegvergadering met onze zoutleveranciers. Na
die vergadering werd door de verschillende diensten van de gouverneurs besloten om een
extra zoutvoorraad te zoeken, te vinden en uiteraard ook aan te kopen.

Tijdens het overleg met de provincies en met de verschillende zoutleveranciers is aan de
oppervlakte gekomen dat er pas bij de aanvang van het winterweer door een pak gemeenten
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en steden aan gedacht wordt om een bestelling te plaatsen. De massale aankoop bij het begin
van een lange winterprik zorgt er dan ook voor dat de stocks van de leveranciers moeilijk
aangevuld raken en dat er een schaarste ontstaat. De afspraak was dat de diensten van de
gouverneur in eerste instantie de gemeenten en steden opnieuw zouden sensibiliseren en dat
ze hen zouden vragen om hun strooiplannen en aanpak te evalueren aan de hand van de
verkregen informatie van het agentschap, en om tijdig over te gaan op een prioritair
strooiplan zodat minstens de hoofdwegen voor een langere tijd bestrooid zouden kunnen
worden. Daarnaast was er de uitdrukkelijke vraag om toch op zoek te gaan naar bijkomende
centrale zoutvoorraden om ze daarna te verdelen tussen steden en gemeenten.

Omdat de winterprik bleef aanhouden, 19 à 21 dagen in de maand december, vond een
tweede overlegvergadering plaats op 22 december 2010 tussen het agentschap en de diensten
van de gouverneurs. Tijdens dat overleg heeft het agentschap beloofd om op zoek te gaan
naar een extra zoutvoorraad. Toen werd ook de afspraak gemaakt welke provincie 3000 ton
zou afnemen en werd heel actief door de gouverneurs aan de gemeenten gevraagd of ze erop
wilden inpikken of niet. De diensten van de gouverneurs zullen ook gebruikmaken van de
tool om de zoutvoorraad die over een paar dagen aankomt, te verdelen tussen de
verschillende steden en gemeenten.

Mijnheer Reekmans, u vraagt waarom ik de gemeenten niet verplicht om stringente overeen-
komsten te sluiten. Ik begrijp uw vraag, maar als Vlaams minister van Openbare Werken en
Mobiliteit is het een beetje moeilijk om de gemeenten te verplichten. Ik kan dat niet doen,
gemeenten hebben autonomie. De heer Gysbrechts merkte al op dat de gemeenten zelf
moeten kunnen beslissen over hun aankopen. We hebben het klimaat natuurlijk niet in de
hand, de ene winter is het kouder dan de andere, maar we hebben ondertussen geleerd dat het
heel nuttig is om te bekijken op welke manier we onze aankopen van zout kunnen
organiseren.

Ik heb vastgesteld dat er twee of drie jaar geleden vier, vijf of nog meer inschrijvers waren
per jaar op de aanbesteding van AWV en nu nog maar drie of vier. De contracten zijn
nochtans gelijk gebleven. We zien dat minder aannemers inschrijven op de voorgestelde
contracten. Dat noopt tot een grondige evaluatie van de contracten en van de oorzaak voor het
minder groot aantal aannemers dat intekent.

Als we de silo’s vol zout steken, 32.000 ton, en we merken eind december dat er al 51.000
ton zout nodig is geweest en er leveringsproblemen ontstaan, is het misschien nuttig om te
bekijken of we niet in een grotere zoutopslagcapaciteit kunnen voorzien. Het gevolg is dat we
een stuk onafhankelijker worden en meer kunnen rekenen op de eigen voorraden. We hebben
er daarom eind december voor gekozen om tegen volgend jaar een eigen ruimte te zoeken of
te bouwen om zo te zorgen voor extra opslagruimte, al dan niet centraal. Nu zijn er in elke
provincie opslagruimtes en AWV geeft er de voorkeur aan om aan elke provincie meer
capaciteit te geven. Er zijn al een aantal opties. Hiermee zou de basisvoorraad voor volgende
winter nog een pak groter zijn.

Mevrouw Smaers, er is ook een bevraging geweest ten aanzien van de gemeenten. Die is
samen met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten gebeurd. Het doel was te kijken
hoeveel gemeenten en steden een prioritair strooiplan hebben, hoeveel er een algemeen plan
hebben. Daaruit blijkt dat 60 procent van onze Vlaamse gemeenten een algemeen strooiplan
hebben en dat 92 procent – dat is vrij veel – een prioritair strooiplan hebben. Als er schaarste
is, zijn er prioritaire routes die gevolgd worden.

Mijnheer Gysbrechts, wat de samenwerking met de gouverneurs betreft, is er ook een
bevraging gebeurd door de VVSG. 70 procent van de gemeenten vindt de samenwerking met
de gouverneur behoorlijk tot zeer goed, 20 procent heeft veeleer geen mening of is minder
geïnteresseerd en 7 procent laat weten dat de samenwerking ondermaats is. Er moet dan ook
eens gekeken worden waarom de gemeenten dat vinden. 66 procent van de gemeenten vindt
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dat de samenwerking met AWV behoorlijk tot zeer goed is. 11 procent van de gemeenten
vindt dat het niet goed is. 20 procent heeft er geen mening over.

Vorig jaar hebben we een website ontwikkeld. De heer Reekmans heeft een vraag gesteld
over de landbouwmachines. Op de site staat heel wat informatie over wat gedaan moet
worden. Ook is de mogelijkheid ingeschreven om landbouwers in te schakelen. We hebben
die afspraak ook vorig jaar gemaakt met de landbouworganisaties. We zien dat die website en
al die vragen en antwoorden nog niet allemaal bekend zijn bij de gemeenten. Wat dat betreft,
moeten we toch een extra inspanning leveren. Ook opmerkelijk is dat 67 procent van de
gemeenten vindt dat ze geen nood heeft aan bijkomende opleidingen inzake gladheid-
bestrijding. Ze vinden dat ze dat wel goed doen. Die bevraging zal zeker worden opgenomen
in de evaluatie.

Ik heb ook gemerkt dat de gouverneurs de coördinerende taak au sérieux nemen. Sommigen
zijn actiever dan anderen, maar ze gaan toch wel actief op zoek naar problemen. Ze bevragen
de gemeenten daar ook over en vragen hoe ze daaraan tegemoet kunnen komen. De keuze om
de gouverneurs actief bij het geheel te betrekken was goed.

Mijnheer Reekmans, de landbouwers staan vermeld op de website. AWV heeft daar geen
gebruik van gemaakt. Het inzetten van het materiaal is niet zozeer het probleem, wel het
strooizout zelf. Ik heb het ook nog even nagegaan. Mijn administratie heeft me gemeld dat
AWV maar een heel beperkt aantal eigen camions heeft. Er zijn ook aannemers genoeg in
Vlaanderen die de taak aankunnen. De aannemer krijgt de vrachtwagen met zowel een voor-
als een achterstuk. Het achterstuk dient om automatisch te strooien en het voorstuk om
sneeuw te ruimen.

Ik heb wel wat commentaren gekregen. Vandaar ook dat we een evaluatie uitvoeren. Men
zegt me dat ze die stukken wel krijgen, maar dat niet iedere aannemer die gebruikt. Men
strooit meer dan dat men de sneeuwruimer gebruikt. We moeten nagaan of dat het geval is.
Als men een ruimer krijgt, moet men die wel gebruiken. Het is niet zo dat ze systematisch
alleen het strooigeheel krijgen. Het is ook de bedoeling dat zowel het voor- als het achterstuk
geleverd wordt.

Naar aanleiding van een discussie die hier al is gevoerd, heeft men al een suggestie gedaan.
Wat de fietspaden betreft, zitten we met een probleem. AWV heeft in alle provincies
contracten lopen om ook de fietspaden te ruimen. Ik heb dat ook nagevraagd. Dat gebeurt niet
overal op de meest kwaliteitsvolle wijze. Men heeft daar kleine tractors voor nodig. Men
heeft voorgesteld dat AWV zou zorgen voor het basisopzetmateriaal waarmee aannemers aan
de slag kunnen om te vegen en te strooien waar nodig. Dat wordt op dit ogenblik bekeken om
te zien of we kunnen zorgen voor een toegevoegde waarde. Ook daar zien we dat de kwaliteit
van de geleverde strooiwerken toeneemt door het automatisch strooien en dankzij het
geleverde materiaal.

Vandaag is het nog niet zo dat 100 procent van onze contracten handelen over 100 procent
geautomatiseerd strooien. We zitten in een opbouwfase. Het duurt een paar jaar vooraleer al
die contracten daarop overgaan. Ik had dat vorig jaar al gezegd. We zitten nu over de helft.
Het is de bedoeling dat er over een paar jaar geen niet-geautomatiseerde systemen meer
rondrijden.

Mijnheer Reekmans, het klopt dat er in begin een paar kinderziektes waren. Een paar
aannemers hadden problemen met het gebruik en wisten niet goed hoe ze ermee moesten
omgaan. Dat probleem is opgelost. Nadien kregen we die commentaren niet meer. De
aannemers worden nu ook bevraagd. Een groot aantal is het al goed gewoon. Aan degenen
die het systeem voor de eerste keer gebruiken, wordt gevraagd of ze tevreden zijn, of we
kunnen bijsturen. Het automatisch strooien heeft ons wel al geleerd dat we minder zout nodig
hebben voor de strooitrajecten. Daar zijn ook cijfers over. Als men de hoeveelheid zout afzet
tegenover het aantal keren dat werd gestrooid, dan ziet men dat nu veel meer trajecten
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afgelegd werden. Men heeft meer trajecten kunnen doen dan vorig jaar en het jaar daarvoor.
Het automatisch strooien zorgt voor een verhoudingsgewijs lager verbruik van het zout, ook
al is de absolute hoeveelheid gestegen.

Collega’s, u weet dat bij de opmaak van het winteractieprotocol met de vrachtwagensector en
met de automobielverenigingen een grondig overleg is geweest of het systeem van het
rijverbod voor vrachtwagens in Vlaanderen ingevoerd moest worden. De keuze is dan
gemaakt om dat niet te doen. Ik heb de redenen daarvoor al belicht in de plenaire
vergadering. Zo is Vlaanderen minder heuvelachtig dan Wallonië. Ook was er, met het oog
op de handhaving, de kwestie dat dit tijdig zou moeten worden meegedeeld aan de hele
sector, en was er de vraag waar al die vrachtwagens dan zouden moeten staan. Bovendien
zouden al die vrachtwagens op een veilige manier aan de kant moeten kunnen staan. Daar
hebben we in Vlaanderen geen ruimte voor. Ik vraag me trouwens ook af of Wallonië en
Frankrijk die ruimte hebben. Ook zou de federale wegenpolitie over voldoende mankracht
moeten beschikken om een dergelijk verbod op een goede manier en op grote schaal te
handhaven.

Wel voorzag het winteractieprotocol in de mogelijkheid van samenwerking tussen een aantal
partijen en het tijdelijk voor alle verkeer afsluiten van een aantal locaties. Dat is ook een
aantal keer gebeurd. In moeilijke zones heeft men de weg gewoon even afgesloten. Ook het
blokstrooien is toegepast. Dat hebt u wellicht ook gezien. Dat is een alternatief dat we hebben
gebruikt. Voor strooiwagens is het heel moeilijk om in volle spits te strooien. Daarom hebben
we een aantal keer het blokstrooien toegepast. De samenwerking met de politie ter zake is
bijzonder goed geweest. De politie, het Vlaams Verkeerscentrum en de aannemers zelf
hebben dus goed samengewerkt wat dat betreft.

Ik kom tot de vragen van de heer Reekmans over de communicatie. In onze communicatie
hebben we heel veel nadruk gelegd op het aanpassen van de rijstijl aan de winterse
omstandigheden. U weet dat er ook een aantal ongevallen zijn gebeurd door een niet-
aangepaste rijstijl. We hebben daarover een paar keer overlegd met de sector, om ervoor te
zorgen dat ook de vrachtwagenchauffeurs hun rijstijl zouden aanpassen aan de omstandig-
heden.

Nog een voordeel van ons winteractieprotocol is dat we de vrachtwagensector zelf voort-
durend per e-mail hebben geïnformeerd en bevraagd, zodat er een voortdurende communi-
catie was. Een groot verschil met vorig jaar was ook dat er nu, als er sprake was van extreme
winterse omstandigheden, een crisiscel werd opgericht in het Vlaams Verkeerscentrum zelf.
Zowel de politie als de mensen van het centrum en de mensen van AWV bevonden zich dus
in één ruimte. Van daaruit kwamen er de bevelen om al dan niet aan blokstrooien te doen in
een bepaalde provincie. Vorig jaar was het nog elke districtsleider die dat bepaalde voor zijn
eigen district.

Ik heb ook in de plenaire vergadering al geantwoord op vragen over het rijverbod in Wallonië
en Frankrijk. Zowel Frankrijk als Wallonië heeft ons op voorhand ingelicht, maar telkens op
het ogenblik dat de maatregel al was genomen. Er werd ons dus gemeld dat er één of twee uur
nadien een algemeen rijverbod zou worden ingevoerd. Voor ons is dat natuurlijk wat
moeilijk. Op dat ogenblik is het moeilijk de zaken te organiseren. Er waren ook geen
afspraken met Wallonië en Noord-Frankrijk over de vraag wat er met die vrachtwagens zou
gebeuren. Ik heb het al gezegd in de plenaire vergadering: als er een rijverbod is in Frankrijk
en in Wallonië, dan is het logisch dat al die vrachtwagens aan de grens met Vlaanderen staan.
Er moet worden gezorgd voor opvang in het gebied waar dat rijverbod geldt. Er is meteen
contact opgenomen met de permanente vertegenwoordiging in Frankrijk en met de prefect
van de zone Nord. Er is afgesproken dat er via een protocolovereenkomst duidelijke
afspraken zouden worden gemaakt over het tijdig verwittigen van de regio’s en het tijdig
nemen van preventieve maatregelen. Dat overleg is nog bezig. Er is nog geen kant-en-klare
overeenkomst. Er moeten ook gelijkaardige afspraken komen met mijn Waalse collega. Ik
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verneem echter dat ook in Wallonië het vrachtverbod en de wijze waarop daarover is
gecommuniceerd, momenteel het voorwerp uitmaakt van een evaluatie.

Mijnheer Reekmans, u vroeg op welke manier dat hier is meegedeeld. We hebben wel
informatie gekregen en op die plaatsen waar dat kon, zoals onder meer in de regio Gent, zijn
er pictogrammen geplaatst met de melding dat er een rijverbod was. Nogmaals, de strikte
afspraken over hoe we elkaar informeren en hoe we daarmee omgaan, waren er niet. Die
moeten nu nog in een protocolovereenkomst worden gegoten.

Dan was er de vraag over de samenwerking met de gps-bedrijven, met het inbrengen van de
toestand van het wegdek en van rijverboden. Vanzelfsprekend is het de bedoeling dat alle
weggebruikers snel, efficiënt en zo mogelijk ook correct worden geïnformeerd over de
toestand op de weg. Het Vlaams Verkeerscentrum had deze winter niet alleen goede
contacten met alle verkeers- en nieuwsredacties, maar zowel AWV als het Verkeerscentrum
heeft de voorbije maanden bijzonder alert en bijzonder actief gecommuniceerd. Zowel de
communicatiedienst van het agentschap als die van het centrum was in de periodes van crisis
permanent, 24 uur op 24, in werking. Er is dus voortdurend gecommuniceerd, en we hebben
daar toch ook heel positieve reacties op gekregen.

De verkeersinformatie bevat gegevens over files, wegwerkzaamheden en hinder, maar er
worden geen gegevens meegegeven over de toestand van het wegdek, en dus ook niet over
mogelijke lokale gladheid. Willen we die informatie over die lokale gladheid via de route-
navigatiesystemen tot bij de weggebruiker brengen, dan moeten er een aantal voorwaarden
zijn vervuld. Zo moet het gaan over exacte informatie over de lokale wegtoestand. Die moet
worden verzameld en worden omgezet in een gestandaardiseerd bericht. Ook moet die
software kunnen worden verwerkt in de routenavigatiesystemen. De suggestie dat dit meteen
in het systeem zou kunnen worden gestopt, is echter goed. Daar wordt aan gewerkt. We
moeten samen met de providers bekijken hoe we dat praktisch kunnen organiseren. Het moet
natuurlijk wel correct zijn. We moeten ons ertoe verbinden de correcte informatie te geven.
Als we stellen dat er helemaal geen gladheid te bespeuren is, en het is dan toch glad, dan
zitten we natuurlijk ook in de problemen. Dit moet dus juist zijn. Het lijkt me echter zeker
interessant om te bekijken of dat op korte termijn te installeren is.

AWV optimaliseert het automatisch strooien, zowel met zout als met pekel. Er zijn een aantal
systemen die zowel zout strooien als pekelen mogelijk maken. Ik ben geen expert, maar
pekelen kan je niet bij alle temperaturen omdat er meer water in zit. Er zijn dus technische
verschillen tussen het ene en het andere. Het gebruik van pekel in combinatie met droog zout
wordt sinds een aantal jaren wel gebruikt binnen het agentschap. Dat zorgt ervoor dat er met
minder zout hetzelfde resultaat kan worden bereikt omdat zout aan de weg blijft kleven en
niet in de bermen kan waaien door het voorbijrijdende verkeer.

Er is een proefproject pekelstrooien bij preventieve strooibeurten voorbereid. Het is de bedoe-
ling om de gladheid op bepaalde trajecten enkel met pekel te bestrijden. De strooibeurten
kunnen enkel als preventieve strooibeurt worden uitgevoerd, als de temperaturen niet onder
min 5 graden gaan en als ze tijdens de dag positief zijn. Je kunt dus niet altijd pekelen. De
maand december leverde niet de ideale omstandigheden om het proefproject uit te voeren en
op te volgen, maar afhankelijk van het weer in de komende weken kan het wel gebeuren.

De discussie over de alternatieven is hier het voorbije jaar uitvoerig gevoerd. Er zijn een
aantal alternatieven waar al onderzoek over is gebeurd. Er is de combinatie van strooizout
met een suikerachtige substantie, die gebruikt kan worden als alternatief voor het nat strooien.
Maar de suikersubstantie is vrij duur en trekt dieren aan die ze komen opeten. Een ander
alternatief is zand en fijne steenslag. Een aantal gemeenten hebben dit gebruikt, maar je kunt
dit alleen maar strooien waar er geen riolering is. Zand in de riolering is absoluut niet goed.
Er zijn ook nog een aantal dooimiddelen: calciumchloride, magnesiumchloride, ethyleen-
glycol, ureumalcoholen, natriumformiaat en calciummagnesiumacetaat. Naast het feit dat
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deze middelen duurder zijn, zijn ze ook schadelijker voor het milieu, voor de planten en voor
het oppervlakte- en grondwater.

Er zijn natuurlijk voor- en tegenstanders van zout. Onderzoeken hebben uitgewezen dat het
zout zich wel verspreidt, maar dat de verspreiding zich beperkt tot enkele meters naast de
weg.

Volgens mij is het de beste optie om de pekelprojecten een kans te geven en zo kritisch
mogelijk met het zout om te gaan.

Wat het winterplan betreft, hebben we contact opgenomen met alle protocolpartners om een
eerste tussentijdse evaluatie te vragen. Die was positief. In het kader van het winteractie-
protocol is het winterteam deze winter negen keer samengekomen in het Vlaams Verkeers-
centrum om een vlotte communicatie en samenwerking mogelijk te maken. Het was de eerste
keer dat er een crisisteam was, en dat was zeer nuttig. De eenheid van boodschap die constant
wordt uitgestuurd, is verschrikkelijk belangrijk.

Er was ook een goede wisselwerking tussen het verkeerscentrum en AWV. Vorig jaar was er
op een bepaalde plaats een groot probleem met het strooien, maar de zoutstrooiers werden
ergens anders naartoe gestuurd. Dat kwam omdat de politie moest bellen naar AWV en het
verkeerscentrum zat daar nog voor iets tussen. Nu zitten ze gewoon samen. Als men nu een
telefoon over een probleem krijgt, dan hoort iedereen dat en vermijd je dat een vrachtwagen
ergens anders naartoe wordt gestuurd dan waar hij nodig is. Het crisiscentrum heeft zijn nut
bewezen. Het maakt ook dat je heel snel een aantal beslissingen kunt nemen die zorgen voor
actie op het terrein zodat je niet nodeloos tijd verliest door het heen en weer bellen tussen
verschillende partijen.

De sprong naar de eerste keer blokstrooien, was vrij moeilijk. Ik denk dat het voor de eerste
keer in de Gentse regio is gebeurd. Als ik het evalueer, heeft men daar zelfs iets te lang
gewacht. Op een bepaald moment zat het verkeer rond Gent volledig vast. Men besliste toen
om te gaan blokstrooien, maar de drempel was nog vrij hoog om het echt te doen omdat men
het verkeer moet tegenhouden en de politie mee moet. Maar na de eerste keer heeft men
ingezien dat het goed is en dat men het zelfs preventief kan doen. Het is geen wondermiddel,
maar het heeft wel geholpen in een aantal acute situaties. Blokstrooien kan je ook maar doen
als je een zeer goede verstandhouding hebt met de federale wegpolitie. Die moet paraat staan
om de auto’s tegen te houden.

Mijn evaluatie van het automatisch strooien is dat we moeten letten op zuinigheid. We
hadden niet verwacht dat er zo’n record zou zijn.

Tijdens het kerstreces is er beslist om op sommige strooiroutes prioritair te strooien uit
voorzorg en om niet in de problemen te komen. De heer Keulen vindt dat we onmiddellijk
boetes hadden moeten opleggen. Nu, de pv’s zijn opgesteld. Ik weet niet wat het effect
geweest zou zijn. We moeten roeien met de riemen die we hebben. Stel dat het winterse weer
met die voorraad nog drie weken langer had geduurd, dan had AWV kunnen blijven strooien.
Dat is de reden waarom we tot dat prioritair strooien zijn overgegaan.

Het winteractieplan is intern positief geëvalueerd. De automobielorganisaties hebben een
enquête gehouden bij hun leden; ook Transport en Logistiek heeft daar een positieve
evaluatie gemaakt. Er zijn lessen getrokken uit de vorige winter. Het was inderdaad de
zwaarste winter sinds honderd jaar. Voor mij is het erg belangrijk om met alle weggebruikers
optimaal te communiceren, zelfs in die moeilijke omstandigheden. De communicatie is ook
positief geëvalueerd. Er zal opnieuw een evaluatie gebeuren.

Er zijn ook nog knelpunten. Er was overal in Europa een zoutprobleem, en ook in Wallonië
trouwens. We moeten eens nagaan hoe de aanbestedingen daar verlopen. Ik heb dat gedaan.
We moeten ervoor zorgen dat we die problemen niet meer hebben. Een grotere
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onafhankelijkheid is al een grote stap. Dan kunnen we onze eigen strategische voorraad
aanleggen. Dan hebben we meer marge.

Het aantal inschrijvers daalt elk jaar; we moeten onze bestekken eens herbekijken. Ik heb
AWV daartoe de opdracht gegeven.

Wat betreft de loketten, lijkt het mij bijzonder zinvol om een systeem te zoeken. Mevrouw
Smaers vroeg naar de gezamenlijke aankopen. We moeten alle ideeën eens bekijken. De facto
zitten we bij één leverancier. Als we met zo veel mogelijk gemeenten en de Vlaamse
overheid samen een contract afsluiten, bereiken we natuurlijk een nog bredere basis. Een
vraag is ook: kunnen we samen aankopen bij meerdere leveranciers? Dan moet het systeem
van de aanbestedingen ook veranderen. Zijn de gemeenten daar vragende partij voor?
Sommige gemeenten zijn schitterend georganiseerd. Weer andere willen dat niet en willen
zelfstandig hun aankopen beslissen.

Het is mogelijk dat we volgend jaar in de winter bijna geen zout nodig hebben. Als we grote
contracten afsluiten, moeten we ook de afnameverplichting regelen. De leveranciers zitten
dan met al dat zout. We moeten zoeken naar de maximale spanning tussen de extreem grote
en de extreem kleine behoefte aan zout. Dat zijn kritische punten.

Kunnen we de gemeenten verplichten om met het digitale systeem te gaan werken? Neen,
mijnheer Reekmans. Als we een systeem van gezamenlijke aankoop zouden vinden, zouden
we ze wel kunnen verplichten natuurlijk. Dan zouden we de voorwaarden in die zin kunnen
bepalen. Met zo’n systeem zouden we permanent elkaars voorraden kennen. De gemeenten
hebben de autonomie om daar al dan niet op in te gaan.

De winter is absoluut nog niet ten einde. Ook nu zullen de gevolgen voor de wegen in kaart
worden gebracht. Ik heb een lang gesprek gehad met de man die ons toestandsrapport
opmaakt, de heer De Troyer. Er wordt wel eens verwezen naar de echt koude landen waar het
twee maanden of langer tot min 20 graden Celsius vriest. Er wordt wel eens gezegd dat het
hier veel minder vriest en dat wij dat niet eens aankunnen. De heer De Troyer kan dat in de
commissie komen toelichten als u dat wenst. Het grote probleem hier is de constante
temperatuurschommeling. Het gaat hier soms per dag van min 2 naar plus 2 of van min 3 naar
plus 3 graden Celsius. Het vriest, het dooit, er ontstaat vocht en dat vriest weer vast, en we
moeten constant strooien. Dat is nefast voor het asfalt. De wegen degenereren sneller dan we
kunnen voorzien. Het gaat niet op om te zeggen dat het hier niet eens echt koud is en dat we
toch grote problemen hebben.

Een buitenlandse weervoorspeller heeft eind vorige week aangekondigd dat we extreme
koude krijgen in maart en april. Maar als dat klopt, is dat voor de organisatie van mijn
wegenwerken een compleet drama. We kunnen niet fatsoenlijk werken in de kou. Ik ga er niet
van uit dat het zo zal zijn, maar dat deed ik in november ook niet. Toen dachten we dat we tot
begin december ons wegenprogramma zouden kunnen uitvoeren. Dat is niet gelukt. Het was
in november al problematisch. Het spijt me enorm dat onder andere de werken op de E313
niet afgerond zijn. Dat is pijnlijk. Ik weet dat de toestand van de gewestwegen maar ook van
de snelwegen zeker niet beter is dan vorig jaar. We zullen dat in de evaluatie wel zien. Het
programma om aan de snelwegen te werken ligt vast. Naast dat programma dat vrij grondige
werken inhoudt, zullen er ook laagherstellingen over langere afstand worden uitgevoerd. Dat
gebeurt ook nu in de weekends en ’s nachts. Dat kan omdat er twee asfaltcentrales continu
open blijven.

Mijnheer Keulen, waarom gebruiken we geen warm asfalt?

De heer Marino Keulen: Op tv zei men dat er geen warm asfalt beschikbaar was.

Minister Hilde Crevits: De warmasfaltcentrales blijven stand-by. We moeten ze natuurlijk
wel opstarten. We kunnen warm asfalt gebruiken, maar daar zijn goede omstandigheden voor
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nodig. Wanneer is het beschikbaar en wanneer kunnen we het gebruiken? Het moet droog
zijn en de temperatuur moet positief zijn.

Vorige week had men ingepland om op vrijdag op de A12 te werken. Er is een persbericht
verspreid dat de A12 die hele dag zou worden afgesloten. Maar dat is niet gebeurd, het is op
zaterdag gebeurd. Het was kritiek om dat op zaterdag te doen. Ik begreep niet waarom men
de A12 wilde afsluiten, omdat dan het verkeer erover moest. Dat is niet gebeurd, maar het
was een risico omdat men voor zaterdag regen had voorspeld. Het heeft ook geregend, maar
het was te doen om die werken uit te voeren. De asfaltcentrale was opgestart, en de werken
zijn uiteindelijk op zaterdag uitgevoerd. Bij regen of zware vorst kan dat werk niet gebeuren.
Koud asfalt kan wel. Warm asfalt kan ook niet voor elke put worden gebruikt. Men strooit
warm asfalt over een langere zone en de rest van de putten wordt gevuld met koud asfalt. Ze
moeten dus ook met koud asfalt werken.

Ondertussen had een aannemer in de media gemeld dat er geen warm asfalt beschikbaar was.
In elk geval wordt er nu ’s nachts op veel plaatsen op de snelwegen met koud asfalt gewerkt.
Als de toestand vrij ernstig is, komt de asfaltcentrale met warm asfalt. Als minister kies ik
niet wat voor welke zone wordt gebruikt. Dat is het werk van mijn administratie en van de
aannemers die de opdrachten krijgen.

Uiteraard zijn dat lapmiddelen. De herstellingen die we nu doen, zijn in afwachting van een
grondig en definitief herstel. In 2011 wordt 112 miljoen euro uitgetrokken voor de
snelwegen. Het programma gewestwegen wordt nu volop opgemaakt. U hebt allemaal een
indicatief programma gehad over wat er op de agenda van 2011 staat. Nu wordt nagegaan hoe
dat eventueel moet worden bijgestuurd en of er extra ingrepen moeten gebeuren. Ik heb dat
programma nog niet bij omdat het nog in opmaak is.

Mevrouw Jans, u had enkele vragen over de winterbanden. Daar is heel veel over te doen
geweest. De federale minister heeft daarover enkele uitspraken gedaan. Als we winterbanden
zouden verplichten, moeten de technische specificaties waaraan een voertuig moet voldoen,
worden gewijzigd. Als Vlaams minister kan ik niet zeggen dat iedereen winterbanden moet
hebben. De federale overheid moet beslissen dat voertuigen aan die specificaties moeten
voldoen.

We moeten kijken hoe de toestand evolueert. In vergelijking met Duitsland hebben we nog
altijd minder sneeuwdagen. De situatie is dus nog altijd verschillend. Als het nodig is om het
nut uit te leggen van een degelijke winteruitrusting en speciale banden, dan kan er nog veel
extra werk worden geleverd.

Ik heb hierover nog geen overleg gehad met de federale minister. Ik wil dat gerust doen, maar
we moeten vooral nagaan hoe het aantal sneeuwdagen evolueert. Nu ijveren om de technische
specificaties te wijzigen, lijkt me te kort door de bocht. Zeggen dat er niets moet gebeuren, is
dat evenzeer. Er moet minstens een sensibilisering gebeuren.

We moeten ook nagaan hoe mensen hun wagen gebruiken. Er zijn mensen die hun wagen
weinig gebruiken, anderen veel, sommigen doen lange trajecten, anderen korte, voor de enen
zijn winterbanden goed, voor de anderen minder. Dat kan zeker optimaler gebeuren.

Over de bussen van De Lijn zijn er al schriftelijke vragen gesteld. Die zijn niet uitgerust met
winterbanden omdat, zo meldt men mij, De Lijn sinds 2007 is overgeschakeld op M&S-
banden. Dat is geen winkelketen, dat zijn Mud and Snow-banden met een aangepast profiel,
die in alle seizoenen kunnen worden gebruikt. Ze vormen een compromis tussen zomer- en
winterbanden. Ze hebben een dieper profiel en daardoor ook een betere waterafvoer dan een
zomerband. Ze hebben dus ook een betere grip op het wegdek en een kortere remafstand.

Als we de bussen zouden uitrusten met winterbanden, dan moeten we met enkele zaken
rekening houden. Voor de exploitatie in de steden maakt De Lijn gebruik van versterkte
flanken. Voor winterbanden met versterkte flanken is er maar één leverancier. Dat is dus
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beperkt. Het gebruik van winterbanden wordt maar zinvol als de buitentemperatuur daalt
onder de 7 graden. De rubbersamenstelling is daarop afgestemd. Het verschil met de M&S-
banden is dat het profiel nog dieper is, waardoor ze vooral in extreme omstandigheden
kunnen worden gebruikt. Dan moet je ook weer de link maken met het aantal sneeuwdagen
om uit te maken of het al of niet nuttig is.

Met winterbanden zou het brandstofverbruik van het voertuig ook verhogen. Ik vond dat
verrassend, maar ik meld wat mij wordt gemeld. Daar zal wel een uitleg voor bestaan. Je
moet die winterbanden ook ergens opslaan. Het gaat dan over 14.800 banden die moeten
worden opgeslagen, winterbanden in de zomer en omgekeerd. Dat is een hoge kostprijs. De
Lijn heeft die tussenopslag gedaan. Als we de winterbanden op de voertuigen van De Lijn
zouden plaatsen, zouden we tot een extra uitgave komen van 280 euro maal 14.800 banden of
4.144.000 euro. Dan is er nog 1 miljoen euro gepland om de velgen erop te zetten. We
moeten goed nadenken voor we daartoe beslissen. Nu hebben we die M&S-banden toch al.

De Lijn zal dat verder onderzoeken. We hebben nu een heel zware winter. In die winterse
omstandigheden zijn er ook enkele ongevallen gebeurd, en soms konden de bussen niet door.
Het is dus wel nuttig dat een evaluatie wordt gemaakt. Ik denk dat ik al een overzicht met de
kostprijzen bij een antwoord op een schriftelijke vraag heb gevoegd, al ben ik daarover niet
helemaal zeker.

Collega’s, mijn excuses omdat het antwoord nogal uitgebreid was, maar de vragen behelsden
een bijzonder breed palet.

De voorzitter: De heer Gysbrechts heeft het woord.

De heer Peter Gysbrechts: Minister, ik dank u voor het uitgebreide antwoord. U maakt
duidelijk dat u er verder werk van wilt maken. Er worden een aantal voorstellen gedaan.

We hebben inderdaad een zeer zware wintermaand gehad, met 21 sneeuwdagen de zwaarste
winter in jaren. Met mijn vraag wilde ik snel aan de alarmbel trekken, vooral bekeken vanuit
de praktijk en de gemeentelijke problemen daaromtrent. Het werd bij de winterpiek immers
zeer snel duidelijk dat die problemen eraan zouden komen.

De collega’s vulden aan voor het gewest. Ik kan me aansluiten bij de vragen die daarover
werden gesteld. Ik was toch verbaasd over wat mevrouw Smaers vertelde. Ik vind het kort
door de bocht om te zeggen dat het winterplan van de Vlaamse overheid werkt omdat de
situatie in Nederland nog slechter is. De collega heeft wel correct gesteld dat gemeenten die
goed en ernstig georganiseerd waren, ook snel in de problemen kwamen. Het waren vaak de
gemeenten die eerst aan de alarmbel trokken, die daarna het verwijt kregen dat ze niet
omzichtig met hun voorraden aan het omspringen waren.

Dat AWV een zoutopslag voor zich houdt, lijkt me logisch. Ik heb daar geen moeite mee,
daar gaat het niet over. De gemeenten moeten wel geholpen worden om aan zout te geraken.
Dat is een belangrijk onderdeel van een winterplan. Vandaag hebben de gemeenten
simpelweg de kans niet en zitten ze muurvast. Zoals de minister zei, is de boot er nog niet.
We mogen er niet aan denken dat het in de maand januari nog zou hebben gesneeuwd, want
dan was de chaos echt niet meer te overzien geweest.

Het opvolgingssysteem van de provincies vind ik een zeer goede aanzet. Uiteraard zijn de
gemeentebesturen graag ingegaan op het aanbod om die 3000 ton te verdelen. Dat werd in
dank aanvaard. Zoals de minister zegt, is het duidelijk dat de gemeenten zelf moeten kunnen
beslissen, maar er moet natuurlijk een voorraad zijn, anders hebben ze weinig te beslissen.

Die samenwerking met de gouverneurs is voor de meeste gemeenten een hulp, maar tot op
heden is dat altijd retroactief geweest. We moeten vooruit gaan denken. Het gewest met de
minister, de provincies met de gouverneurs en de gemeentebesturen moeten als een geheel de
problematiek aanpakken.
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Wat betreft de fietspaden is er inderdaad nog werk voor AWV. Dat is zeer arbeidsintensief.
Veel gemeentebesturen doen hiervoor erg hun best. Minister, ik ben blij dat u dat ook wenst
te doen. We moeten een initiatief nemen zoals de provincie Antwerpen op 25 februari doet,
wanneer de burgemeesters worden uitgenodigd om de zoutproblematiek te evalueren. Dat
doet u ook. Dat blijkt uit uw antwoord en uit de acties die u al hebt ondernomen. We gaan
vooral kijken welke actiepunten we voor de toekomst kunnen ondernemen. Dat lijkt me de
belangrijkste opdracht voor vandaag.

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Minister, ik dank u voor uw uitgebreid antwoord. U
hebt erkend dat er problemen waren met de leveranciers en dat er pv’s zijn opgemaakt. Ik wil
er nog even op wijzen dat de inschrijvingen op bestekken verminderen. We stellen op lokaal
niveau vast dat er minder inschrijvingen zijn op aanbestedingen vanuit de overheid. Dat heeft
vooral te maken met de facturen. Een particulier moet veel sneller een factuur betalen dan de
overheid. Tegenwoordig wachten de bedrijven niet graag lang op hun geld.

Ik blijf betreuren dat AWV weinig alternatieven vindt. U hebt er een aantal opgenoemd, maar
het blijft maar bij twee. Ik wil nogmaals verwijzen naar het congres in Québec over de
wintertoestanden op de wegen. Daar bleek dat toch heel wat landen alternatieven vinden om
de winterse toestanden op de wegen te bestrijden.

Minister, ik wil ook wijzen op de gevolgen van strooizout voor onze asfaltwegen. Zeker bij
lange winterperiodes worden onze wegen bijzonder aangetast. Het is heel belangrijk in de
toekomst te overwegen met welke middelen we onze wegen nog zullen aanleggen: asfalt of
beton. Ik hoor zeggen dat beton heel duur is. Dat is relatief. Als men veel asfaltwegen moet
herstellen en telkens asfalt moet aankopen en mensen moet aanstellen om de asfaltcentrale te
doen draaien en asfalt te leggen, dan heeft dat ook een kostprijs.

Minister, ik heb gezegd dat er momenteel geen koud asfalt meer te krijgen is. U gaat daar
blijkbaar niet op.

Minister Hilde Crevits: De heer Keulen zei dat er geen warm asfalt meer was en u zei dat er
geen koud meer was. Ik heb het nagevraagd. Warm wordt niet altijd gebruikt. AWV heeft
geen meldingen gekregen dat er geen koud zou zijn geweest.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Men heeft mij gezegd dat gemeentebesturen
momenteel geen koud asfalt kunnen krijgen, waardoor ze ook geen herstellingen kunnen
uitvoeren. Men heeft me ook gezegd dat zelfs het Vlaamse Gewest geen koud asfalt meer kan
krijgen. Dat zal dan misschien een kwakkel zijn. In ieder geval zouden de gemeentebesturen
momenteel niet aan koud asfalt geraken, waardoor ze belangrijke herstellingen niet kunnen
uitvoeren, met weer een hoop schadeclaims tot gevolg.

Via verschillende schriftelijke vragen kunnen we vaststellen dat er heel veel collega’s
bezorgd zijn om de schadeclaims. Kunt u daar iets meer over zeggen? De burger is niet meer
van plan om nog veel tijd te steken in het laten opmaken van een pv, als op voorhand is
geweten dat het Vlaamse Gewest de schade niet zal betalen als gevolg van de slechte wegen.

De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord.

Mevrouw Lies Jans: Minister, ik ben het met u eens dat we niet onmiddellijk moeten over-
gaan naar een verplichting van de winterbanden. U zei dat sensibilisering wel noodzakelijk
zal zijn, maar dat u nog niet had overlegd met uw federale collega. Ik veronderstel
– aangezien u zegt dat u die piste van sensibilisering wel genegen bent – dat u dit op korte
termijn zult doen. In ieder geval denk ik dat het nodig is. Er bestaan namelijk heel wat
misverstanden rond die winterbanden. Heel wat mensen reageren in eerste instantie dat het
veel te duur is en dat ze het niet nodig hebben. Ik denk dat het belangrijk is eens duidelijk aan
de burger te zeggen wat de voordelen en de nadelen zijn.
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De voorzitter zegt dat dit heel duur is, maar nu kan je al voor 300 euro winterbanden
verkrijgen, dus op jaarbasis valt dat best mee.

Ik vind uw uitleg over de bussen van De Lijn plausibel: dat er wel wat stappen ondernomen
zijn naar die modder- en sneeuwbanden. U hebt vooral gezegd dat de kostprijs van die
investering in winterbanden hoog is. Ik denk dat dit grondig moet worden geëvalueerd, want
naast de kostprijs is er natuurlijk ook een verlies voor De Lijn door het feit dat veel bussen
niet kunnen rijden. Voor de dienstverlening is het ook belangrijk dat De Lijn zoveel mogelijk
investeringen doet om de busverbindingen optimaal te laten rijden. Ook daar verzoek ik u dus
om een grondige evaluatie te maken of te laten maken door De Lijn en die – als het kan –
terug te koppelen naar de commissie.

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik heb nog enkele
bedenkingen.

Ik weet dat de gemeenten hun eigen autonomie hebben. We hebben moeten vaststellen dat
sommige gemeentebesturen twee tot vier keer meer moesten betalen voor zout omdat het niet
meer verkrijgbaar was. Dan moet u als minister proberen die samenaankoop mogelijk te
maken. U moet proberen tot stand te brengen dat gemeentebesturen bij schaarste niet langs
die weg belastingsgeld moeten gaan verspillen. Dat was nu namelijk wel het geval.
Gemeentebesturen die er niet zo fel mee bezig zijn als anderen, stellen ineens vast dat het
enorm slecht winterweer is en dat er geen zout meer is. Ze moeten zout bijbestellen en zo
geld langs ramen en deuren buitengooien.

Minister, ik zou er dan ook op willen aandringen vanuit AWV te bekijken hoe die
samenwerking, die samenaankoop kan worden gecreëerd.

Mijn volgend punt betreft het koud asfalt. Het is inderdaad zo dat er bij slecht weer geen
asfalt kan worden gelegd. Toch stelde ik vast dat de herstellingswerken in deze periode heel
laat gestart zijn. Op de N29 van Tienen naar Diest zijn die herstellingswerken bijvoorbeeld
slechts enkele dagen vooraleer de sneeuw begon te vallen, gestart. Daar moet ik u toch
tegenspreken, want daar hebben ze de werken uiteindelijk stilgelegd. Ze waren in vol
regenweer warm asfalt aan het leggen. Bepaalde diensten of onderafdelingen van AWV
nemen het blijkbaar niet zo nauw met de regels voor het leggen van warm of koud asfalt. Dat
was echt een voorbeeld waarbij men bij in de gietende regen warm asfalt aan het leggen was
en men na lang aandringen de werken heeft stilgelegd.

Minister, ik ga niet zeggen dat heel uw winterplan niet werkt. Voor ons werkt het nog niet
optimaal, zeker niet als ik kijk naar de onderhoudswerken die veel te laat gebeurd zijn. Dan
had u ook niet met koud asfalt moeten werken, dan had dit wel met warm asfalt gekund. Ik
hoop dat de herstellingswerken volgend jaar eerder zullen worden opgestart en niet meer zo
laattijdig.

De voorzitter haalde daarnet een voorbeeld aan over de fietspaden. Sneeuwschuivers inzetten
om minder zout te moeten strooien, zoals de buurlanden doen, moet niet leiden tot ze niet
meer gebruiken omdat de fietspaden bedolven zijn. We moeten niet alleen de wegen
vrijmaken, maar ook de fietspaden. Zoals de minister aanhaalde, zijn er contracten. Als die
contracten er zijn, waarom gebeurt het dan zo weinig? Het is namelijk op meerdere plaatsen
zo dat er op fiets- en voetpaden een hoop sneeuw ligt. Wie ziet er dan niet op toe?

Ik hoop dat er in de huidige contracten geen betalingen zijn voor werken die niet gebeuren. Ik
hoop dat dat niet het geval is. Minister, dit is toch een belangrijke vraag. We betalen
misschien voor iets dat niet gebeurt en dat de verkeersveiligheid in het gedrang brengt. Heel
concreet luidt mijn bijkomende vraag: hoe wordt dit gecontroleerd? En, voorzitter, dit mag
geen reden zijn om geen sneeuwschuivers te gebruiken. We moeten hier vooral controleren
dat het sneeuwvrij maken van fietspaden ook werkelijk gebeurt.
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Ik ben tevreden dat u zegt dat we naar de gemeentebesturen toe de samenwerking met de
landbouw meer moeten bekendmaken. Er zijn heel veel landbouwers uit de fruitsector die
over tractors beschikken om ook die kleinere fiets- en voetpaden te kunnen ruimen. Dat kan
je moeilijk doen met een traditionele tractor, maar wel met die kleinere en smallere tractors.

Ik ben ook tevreden dat u de suggestie meeneemt om sneeuwhinder door te geven via de gps-
systemen. Dat zal meer effect hebben, want Poolse of Duitse vrachtwagenchauffeurs zullen
dat eerder via de gps opmerken dan via Radio 1 of Radio 2.

Minister, ten slotte wil ik zeggen dat ik denk dat het winterplan een verbetering is, maar dat
het nog beter kan.

Mevrouw Smaers zei daarnet dat ze vanuit Nederland Vlaanderen binnenreed en vond dat het
in Vlaanderen veel beter was. U weet, mevrouw Smaers, dat je bij sneeuw en ijs op hobbelige
wegen meer stabiliteit hebt dan op mooie, vlakke wegen zoals in Nederland. Het is dus
logisch dat u met uw wagen in dit winterse weer minder geschoven hebt op de Vlaamse
wegen.

De heer Jan Peumans: Mijnheer Reekmans, als u het verschil wilt testen tussen de wegen in
Nederland, Vlaanderen en Wallonië, moet u de E25 nemen van Maastricht naar Luik.

De voorzitter: Mevrouw Smaers heeft het woord.

Mevrouw Griet Smaers: Minister, ik dank u voor uw heel uitvoerig antwoord. Ik heb
gehoord dat u zult onderzoeken in welke mate de aanbestedingscontracten kunnen worden
geëvalueerd en bekeken, en of er een mogelijkheid is tot samenaankoop voor gemeenten.

De voorzitter: De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen: Voorzitter, collega’s, op bladzijde 12 van het bestek dat regelt
waaraan de leveranciers moeten beantwoorden, staat het punt B, dat de voorraden aangeeft
die de leveranciers als ijzeren voorraad moeten aanhouden. Voor de periode van 1 november
2010 tot en met 31 december 2010 is dat 33.750 ton. Als je daar de 32.000 ton bijtelt die nog
voorradig was, kom je op een totaal van 67.750 ton strooizout. Dan is nog maar eens de
vraag: als men gewoon de contracten en de voorwaarden die in het bestek zijn opgelegd
respecteert, hoe komt het dan dat men op een gegeven ogenblik zonder strooizout komt te
zitten?

Minister, ik raad u aan die bladzijde 12 van het bestek eens te bekijken. Als men respect heeft
voor wat daar staat, moeten de leveranciers in alle omstandigheden aan de vooropgestelde
prijzen kunnen leveren. Dan blijft ook nog de vraag of men die bijbestellingen doet aan de
contractuele 55 euro per ton of aan 85 euro per ton, wat mijn bronnen mij melden. Het gaat
hier zowel om controles om na te gaan of de leveranciers en de bedrijven die ijzeren voorraad
strooizout voorradig hebben, als om het toekennen van boetes op het ogenblik dat men de
contracten waar men vrijwillig instapt niet respecteert. Heeft men in het verleden boetes
opgelegd aan strooizoutleveranciers die de ijzeren voorraad niet voorradig hadden? Werd dat
gecontroleerd?

Mevrouw Van den Eynde, u zegt dat er zo weinig leveranciers zijn. Er zijn er weinig omdat
de voorwaarden ongelofelijk strikt zijn, zowel voor wat betreft het aanhouden van voorraad,
waarvoor je kapitaal en opslagruimte moet hebben, als voor wat betreft het risico op de
boetes die je krijgt als je die ijzeren voorraad niet kunt aanhouden. Het is uit officiële
documenten dat ik mijn wijsheid put. Als je gewoon het contract leest, zou er eigenlijk nooit
een tekort aan strooizout moeten zijn en zou men daar altijd over moeten kunnen beschikken
aan de vooropgestelde 55 euro per ton. Blijkbaar heeft men nu 85 euro moeten betalen.

Minister, ik kijk heel erg uit naar het schriftelijke antwoord op de vragen, want er zijn nog
een aantal vragen die open blijven, vooral als je dat bekijkt in zijn totaliteit.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.
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Minister Hilde Crevits: Er zijn hier nog een aantal extra opmerkingen gegeven. Mijnheer
Keulen, ik zal u met betrekking tot die zouttoestand een aantal zaken schriftelijk bezorgen.
Het moet correct zijn. Ik heb proberen duidelijk te maken dat de extra bestelling van 28.000
ton onmogelijk kon binnen het lopende contract omdat dat contracten zijn tussen de Vlaamse
overheid en een leverancier, terwijl het gemeenten waren die met een probleem zaten. De
Vlaamse overheid heeft dat niet gedaan om eigen strategische voorraden aan te vullen. Er is
een gezamenlijke bestelling geplaatst. Er is een eigen onderhandelingsprocedure gevolgd. Er
werden een paar leveranciers geraadpleegd, om dan samen in dat contract te stappen.
Daarnaast heb je de lopende contracten. U hebt absoluut gelijk. Ik heb zelf ook een aantal
vragen gesteld. Als je een contract hebt, moet dat nageleefd worden. Als je een voorraad
moet leveren, dan moet je zorgen dat je hem altijd kunt hebben. Maar als je plots in een
situatie komt dat die voorraad er niet is, moet je uitzoeken hoe hij er kan komen.

AWV bevestigt mij dat er een proces-verbaal met de opmerkingen en inbreuken is
overgemaakt. Ik zal navragen wat daar allemaal in staat. Maar het is wel juist dat als je een
leververplichting hebt met een boeteclausule, dat je eraan moet voldoen.

Er tekenen minder aannemers in. U maakt terecht de link met de contractvoorwaarden.
Misschien zijn ze te zwaar en moeten we onderzoeken of we dat op een andere manier
kunnen organiseren. Ik heb daarnet zelf aangekondigd dat ik mijn basisvoorraad groter wil
kunnen maken. Dat is al een eerste tegemoetkoming. Als ik mijn basisvoorraad naar 40.000
of 42.000 ton kan brengen, kan ik in de toekomst mijn contract misschien op een andere
manier organiseren. Het baart mij ook zorgen dat we op de duur maar één of twee inschrijvers
meer hebben. Dat is niet goed. AWV moet die zaken nu evalueren en onderzoeken hoe dat
komt en welke bijsturingen er eventueel moeten gebeuren.

Voor de rest heb ik gezegd dat processen-verbaal die worden opgemaakt ook een procedure
hebben. Je moet daar verweermiddelen laten gelden. Het is blijkbaar niet zo dat je kunt
zeggen: “U hebt mij vandaag de voorraad van 100 ton die u mij moest leveren niet geleverd,
gelieve mij dus te betalen.” Er zal wellicht eerst een ingebrekestelling moeten worden
verstuurd, dat moet zijn burgerlijke gang gaan. Die pv’s moeten wel opgemaakt worden. U
hebt gelijk. Ik zal u hierover op papier nadere uitleg verschaffen. Die contractuele relatie staat
los van de nieuwe contractuele relatie die is afgesloten. Dat is het contract waarin de
gemeenten via de provincies – of wie waren het? – zijn ingestapt. Dat zijn twee verschillende
contracten.

De heer Marino Keulen: Is het Vlaamse Gewest in dat tweede contract gestapt? In hetzelfde
bestek staat dat je altijd moet kunnen bijleveren aan de geldende prijzen die aanvankelijk
werden afgesproken. Is dat dan ook aan 55 euro gebeurd, dan wel aan 85 euro? In dat geval
wijkt men af van de contractuele afspraken.

Minister Hilde Crevits: Neen, mijnheer Keulen, dat zou gemakkelijk geweest zijn. Als wij
hadden kunnen vragen om bij te leveren en wij zouden dat aan de gemeenten geven, dan zou
mijn probleem opgelost zijn. Maar dat kan niet. Het probleem is ontstaan op een moment dat
de gouverneurs bij de administratie zaten om te zeggen dat ze nergens nog aan zout konden
geraken.

De heer Marino Keulen: Dat was dan niet voor het Vlaamse Gewest?

Minister Hilde Crevits: Het Vlaamse Gewest is mee in dat contract gestapt en heeft gezegd
dat het ook een strategische hoeveelheid zou afnemen.

Als ik een contract sluit en u moet aan mij leveren, kan ik als Vlaamse Gewest vanuit mijn
contract niet alle gemeenten bevoorraden. Dat gaat niet. En dus moet je een nieuw contract
afsluiten. Het probleem is dus dat je met een nieuwe onderhandelingsprocedure zit, een nieuw
contract waar meerdere partijen in betrokken zijn.



Commissievergadering nr. C118 – OPE10 (2010-2011) – 27 januari 2011 27

Ik zal u de technische details nog bezorgen. Stel dat er een meerprijs op zit en het blijkt dat
men elders een oplossing zoekt omdat het eerste contract niet kan worden nageleefd, zou je
kunnen redeneren dat men die meerprijs moet terugbetalen. Die zaken moeten allemaal hun
juridische afwikkeling krijgen. Ik heb die contracten nu niet bij. Ik probeer maar juridisch te
duiden wat het verschil is tussen het ene en het andere.

De heer Marino Keulen: Het wordt ongetwijfeld vervolgd.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Hoe zit het nu met de schadeclaims, minister?

Minister Hilde Crevits: Ik heb vorige week gecommuniceerd over het aantal schadeclaims.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Ik heb het niet over het aantal. In hoeverre gaat het
Vlaamse Gewest tegemoetkomen aan de schadeclaims?

De voorzitter: Er bestaat overigens een heel interessant rapport van het Rekenhof over de
manier waarop schadedossiers worden behandeld door het Vlaamse Gewest. Ik meen mij te
herinneren dat daar ook schriftelijke vragen over gesteld zijn, waar de minister al op
geantwoord heeft.

Minister Hilde Crevits: Ik denk dat de vraag van mevrouw Van den Eynde over de
procedure gaat. Als je nu in een put rijdt en er is schade aan je auto, moet je je verzekerings-
maatschappij verwittigen, die de procedure perfect kent. Die schadedossiers worden
afgehandeld. En dat kost. Dat is een overheidsuitgave die eigenlijk vermijdbaar zou moeten
zijn. Je moet er gewoon voor zorgen dat je wegen in goede staat zijn. Daarom maken we ook
een plan in die zin op.

De procedure is gekend bij de verzekeringsmaatschappijen. Dat is duidelijk. De uitgave voor
2010 is een pak hoger dan die voor 2009.

De voorzitter: Collega’s, in het kader van Gedichtendag lees ik nu een strofe voor uit een
gedicht van Jan Greshoff, die een goede vriend was van Willem Elsschot. Elsschots roman
Kaas is trouwens aan Jan Greshoff opgedragen. Het gedicht heet ‘Liefdesverklaring’. Ik lees
u de eerste strofe voor.

Ik houd zo van die donkre burgerheren
Die langzaam wandlen over ’t Velperplein
In deze koele winterzonneschijn:
De dominee, de dokter, de notaris
En ’t klerkje dat vandaag wat vroeger klaar is.
Maar ’t kan verkeren.

De volgende strofe lezen we bij de volgende reeks vragen voor. (Gelach)

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 
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Vraag om uitleg van de heer Marino Keulen tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het standpunt van Brussel over de
Brusselse Ring Noord
- 725 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Marino Keulen tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het plan-Reyers van het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest
- 727 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Marino Keulen tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de doelstelling van de regering van
het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om tegen 2018 een auto op vijf uit Brussel te
bannen
- 773 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Sven Gatz tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister
van Mobiliteit en Openbare Werken, over het overleg tussen het Vlaamse Gewest en het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest in het kader van de mobiliteitsknoop in en rond
Brussel
- 849 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen: Voorzitter, minister, collega’s, Brussel is ondertussen ook al 24
jaar mijn stad. En ik heb haar zeer lief. Toch gebeuren daar nu een aantal zaken in de sfeer
van de mobiliteit en openbare werken, zoals de Brusselse Ring Noord, het verhaal van het
plan-Reyers en de ambitie om een op vijf auto’s uit het gewest te bannen tegen 2018.

Minister, een punt dat in al mijn vragen terugkomt, is dat er daarover overleg zou moeten
hebben plaatsgehad. Dat is ook zo aangekondigd. Is dat nu gebeurd? U hebt ondertussen een
soort ministerraad gehad in verband met interregionale mobiliteit. Het gaat over maatregelen
die de weggebruiker en vooral de Vlaamse weggebruiker en pendelaar vaak treffen.

Ik stel vast dat er dingen aangekondigd zijn die vooraf niet overlegd of doorgesproken zijn. Is
er intussen over die drie zaken overleg geweest? Wat is de uitkomst van het overleg? Wat is
de zin van zo’n interministerieel overleg over interregionale mobiliteit? In theorie kun je daar
een perfecte legitimatie voor geven, want mij lijkt het dat het juist daar besproken moet
worden voor erover gecommuniceerd wordt. Maar blijkbaar doet men het omgekeerd.

Minister, uw collega die bevoegd is voor Mobiliteit en Openbare Werken in het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest, Brigitte Grouwels, is een partijgenote van u. Waarom wordt daar zo
weinig overleg over gepleegd? Waarom wordt u niet, voordat er communicatie naar buiten
gebeurt, door haar geïnformeerd over plannen of intenties?

De voorzitter: De heer Gatz heeft het woord.

De heer Sven Gatz: Minister, ik zal kort aansluiten op deze vraag. Zoals u al hebt gezegd,
liggen onze vragen volledig in elkaars verlengde. Daar zijn twee verklaringen voor. Wij
behoren tot dezelfde fractie en ‘great minds think alike’.

Minister, hebt u na het overleg in december met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest al wat
meer duidelijkheid gekregen over het statuut van het zogenaamde plan-Reyers?

Wat zou de impact daarvan zijn op het wegennet in het algemeen, dus ook op andere
mobiliteitsplannen zoals het Vlaams mobiliteitsplan dat op een zeker moment aansluiting zal
vinden op het plan-Reyers?

Wat heeft dat overleg opgeleverd voor de optimalisatie van de Brusselse ring? Op welke
termijn mogen we concrete plannen verwachten? U noemde tijdens een vorige vergadering
drie mogelijke scenario’s die kunnen worden onderzocht met betrekking tot de ring. U had
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het over de verbreding, de ondertunneling en het dubbeldekscenario. Is daar naar aanleiding
van het overleg met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest al wat meer duidelijkheid over?

Tot slot een bedenking. De ring ligt bijna exclusief op Vlaams grondgebied. Het is dus niet
aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest om daar een soort veto op uit te oefenen.
Anderzijds ligt Reyers volledig op Brussels grondgebied. Het is dan ook niet aan het Vlaamse
Gewest om daar een veto op uit te oefenen. Ik blijf echter, ook in tijden van communau-
tairitis, geloven dat overleg tot bepaalde resultaten kan en moet leiden. Ik ben dan ook heel
benieuwd wat die vergadering begin december heeft opgeleverd.

De voorzitter: De heer Sanctorum heeft het woord.

De heer Hermes Sanctorum: Deze vragen gaan over Brussel, maar dan over een ietwat
ander dossier. Intussen hebben alle commissieleden de mail gekregen van de Brusselse Raad
voor het Leefmilieu (BRAL), die zeer actief is en die meteen heeft aangegeven dat het
herleiden van een aantal rijstroken geen effect heeft op de capaciteit. Dat is een belangrijk
element in deze discussie, die toch wel wat emoties losweekt.

Minister, kunt u concreet toelichten met welke aandachtspunten vanuit het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest over de mobiliteitsstudie van de R0, al dan niet rekening zal worden
gehouden? En om welke reden? Het is duidelijk dat het Vlaamse Gewest en het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest een beetje tegenover elkaar staan. Ze hebben een verschillende visie
op de organisatie van de mobiliteit in de omgeving van Brussel. Ik zou willen dat die
discussie wordt gerationaliseerd en dat u duidelijk aangeeft wat de argumentatie is als u
bepaalde argumenten vanuit Brussel afwijst.

De voorzitter: Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Mevrouw Karin Brouwers: Minister, ook ik ben benieuwd naar de eerste gesprekken die
daarover hebben plaatsgevonden.

Maandag liep ik Brussels staatssecretaris voor Mobiliteit, Bruno De Lille, tegen het lijf. Ik
heb hem gevraagd wat hij van plan is met dat Reyers-verhaal. Hij relativeerde dat verhaal.

Ik weet dat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een soort computerprogramma heeft
waarmee simulaties kunnen worden gedaan met kleine rode autootjes en blauwe
vrachtwagentjes. Daarmee kunnen zij perfect, per uur, tijdens de spits, weten hoeveel verkeer
er passeert op een gewone werkdag. Die auto’s en vrachtwagens beginnen dan te bewegen,
waarna het verkeer begint te stroppen. Kunt u niet aan Brussel voorstellen om dat programma
toe te passen op de Brusselse plannen? Dan kan daar op objectieve basis verder over gepraat
worden, tenzij de zaken al eerder zouden zijn uitgeklaard en de staatssecretaris gelijk heeft. Ik
zou dit graag geobjectiveerd zien.

De voorzitter: Mevrouw Eerlingen heeft het woord.

Mevrouw Tine Eerlingen: In die mail van BRAL staat ook een link naar de studie van
BUUR-STRATEC in verband met de stadsboulevard en de aanpak van het Reyers-gedeelte.
Het terugbrengen van zes rijstroken naar drie zou de files enkel verplaatsen van Montgoméry
naar de E40, dus van binnen de stad naar buiten de stad. Dat is dus een verplaatsing naar het
Vlaamse grondgebied, richting Leuven. Ze hebben een punt. De capaciteit zal misschien niet
worden beperkt, maar we mogen minstens vragen dat de impact op de Vlaamse wegen
beperkt of zelfs neutraal zal blijven.

We moeten ook oog hebben voor de weefbewegingen die zullen ontstaan. Er zullen veel
tunnels en dergelijke komen. Het gaat natuurlijk om Brussels grondgebied, maar er is toch
zeker nood aan overleg. Ik heb de indruk dat er langs beide zijden nog veel vragen zijn. In het
Brussels Parlement is er ongerustheid over de aanpak van de ring. In Vlaanderen is er
ongerustheid over de Brusselse plannen in verband met het binnenrijden in Brussel.
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Ik sluit me aan bij de vragen die hier al over het overleg zijn gesteld. Wat zijn de resultaten?
Er moet in de toekomst structureel overleg worden gepland. De minister heeft in het verleden
verklaard dat regelmatig overleg wordt gepleegd. Blijkbaar schort er nog iets aan de inhoud
van dat overleg.

De voorzitter: Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Mevrouw Yamila Idrissi: Voorzitter, ik sluit me aan bij de vragen over het plan-Reyers. Ik
vind het vreemd dat, ondanks de oprichting van het Vlaams-Brussels ministerieel overleg
interregionale mobiliteit, het overleg tussen de minister en haar Brusselse collega zo
moeizaam verloopt.

De minister heeft aangekondigd dat eind oktober 2010 overleg zou plaatsvinden. Uiteindelijk
heeft dat overleg op 10 november 2010 plaatsgevonden. Het heeft echter geen duidelijkheid
gecreëerd. Nieuw overleg op 2 december 2010 zou meer klaarheid scheppen.

Minister, heeft dat overleg plaatsgevonden? Zou bijkomend overleg, gezien de impact op de
verschillende gewesten, geen betere oplossing vormen? Zijn impactstudies uitgevoerd? Zo ja,
wat zijn de resultaten? Wat is de concrete timing in verband met dit project?

Ik vind het vreemd dat de heer Gatz het plan-Reyers in de pers een pestmaatregel noemt.
Open Vld maakt deel uit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en heeft dit mee
goedgekeurd.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Voorzitter, ook dit is een bijzonder boeiend dossier. Ik heb het plan-
Reyers mee op een cd-rom. Ik zal het aan de commissiesecretaris bezorgen. Dat is mijn eerste
cadeautje dit jaar. Ik had er eigenlijk een gedicht op moeten plakken. Dit exemplaar moet
iedereen in staat stellen het plan rustig te bekijken.

De net gestelde vragen sluiten in feite aan bij de vragen die hier in het verleden al zijn
gesteld. De doelstellingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering passen in het IRIS 2-
plan. Mijn diensten melden me dat ze destijds niet bij de opmaak van het IRIS 2-plan zijn
betrokken. Ikzelf ben hier op geen enkele manier officieel bij betrokken.

De praktische uitwerking van het plan komt aan bod tijdens de vergaderingen van de
werkgroep betreffende het aanbod van het openbaar vervoer. Die werkgroep past in de
werking van het Vlaams-Brussels ministerieel overleg interregionale mobiliteit.

De belangrijkste bedoeling van de werkgroep bestaat erin het aanbod van De Lijn en de
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) beter of zelfs maximaal
op elkaar af te stemmen. Die werkgroep vergadert sinds februari 2010 bijna maandelijks. De
visies die in het IRIS 2-plan en in de Mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn zijn opgenomen,
vormen de basis voor de discussies over de toekomst van het openbaar vervoer. Op die
manier worden maximale synergieën gezocht. Ik zetel zelf niet in deze werkgroep. Mijn
diensten hebben me evenwel gemeld dat daar goed wordt samengewerkt en overlegd. Er
worden heel wat knelpunten besproken.

Eigenlijk doorkruist dit de plannen voor de aanpak van de Brusselse ring van de Vlaamse
overheid totaal niet. Het is onze bedoeling het doorgaand verkeer van het lokaal verkeer te
scheiden. We willen, onder meer in functie van de verkeersveiligheid, de ring optimaliseren.
Het is niet onze bedoeling een wilde operatie door te voeren. Een van onze ingrepen bestaat
erin het doorgaand verkeer van het lokaal verkeer te scheiden.

Bovendien zijn op basis van het provinciaal verkeersmodel van de provincie Vlaams-Brabant
doorrekeningen gebeurd. Hieruit blijkt dat de impact van een vermindering van het
autoverkeer ten voordele van het openbaar vervoer op het grondgebied van het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest met 20 procent bijzonder klein zou zijn. Het gaat dan om een daling
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met 4 tot 8 procent. De stelling dat de uitvoering van het plan inzake het openbaar vervoer
verdere veranderingen aan de Brusselse ring overbodig maakt, klopt niet.

Wat de gevolgen voor de pendelaars betreft, verwijs ik naar het standpunt dat ik tijdens de
bespreking in oktober 2010 heb ingenomen. Het mobiliteitsbeleid van de Brusselse
Hoofdstedelijke Regering in het algemeen en het IRIS 2-plan in het bijzonder zullen uiteraard
een impact hebben op het verplaatsingsgedrag van Vlaamse en Vlaams-Brabantse pendelaars.
Er zal tevens een impact zijn op het verplaatsingsgedrag van Brusselaars die in de Rand
werken. Het gaat dus om een wederzijds effect. De Vlaamse overheid houdt overigens al
rekening met een aantal effecten op de pendelaars.

Het is de ambitie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering met het IRIS 2-plan het aandeel
van het openbaar vervoer en van de fiets te doen toenemen en het aandeel van de auto te doen
afnemen. In feite staat dit ook in het Mobiliteitsplan Vlaanderen. Op zich heb ik hier geen
problemen mee. Wij beogen ook een daling van het autogebruik ten voordele van het
openbaar vervoer en de fiets. De ambitie het openbaar vervoer en de fiets meer voorrang te
verlenen, komt overeen met een aantal uitgangspunten van het Mobiliteitsplan Vlaanderen.
Op die manier willen we het aantal verliesuren op het openbaar vervoer verminderen. Een
aantal van die zaken zijn perfect compatibel.

In de mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn wordt de niet-onbelangrijke bevestiging gedaan van
het Gewestelijk Expresnet (GEN) rond Brussel. Daarbij wordt gesteld dat het lighttrain-
systeem essentieel is in het interregionaal openbaar vervoer in relatie met het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest. Het GEN alleen zal niet volstaan, het regionale streekvervoer en het
voorstedelijke vervoer moeten worden uitgebouwd en moeten heel mooi op elkaar worden
afgestemd.

In de commissievergadering van oktober heb ik u al verteld dat ik het moeilijk heb met de
keuze voor grootschalige parkings, want door megaparkings aan te leggen, creëren we een
vervoerstroom naar die parkings. Vlaanderen is voorstander van meerdere kleine parkings om
zo niet alle druk op één plaats te leggen.

Kan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest het IRIS 2-plan uitvoeren zonder samenwerking
met de Vlaamse overheid? De eigen grondgebonden bevoegdheid kunnen we uiteraard
uitvoeren. We hebben ook een eigen 2020-plan en we willen ook investeren in openbaar
vervoer. U weet dat er een aantal hefbomen zijn. Als we weten dat er effecten zullen zijn voor
een ander gewest – dat geldt in een pak dossiers –, dan moeten we elkaar informeren en
betrekken in de wederzijdse procedures.

Mijnheer Keulen, u had een vraag over het project Brusselse Ring Noord. Er is inderdaad een
werkgroep die geregeld samenkomt om hierover te overleggen. Op 8 december 2010 heeft de
plenaire vergadering over de mobiliteitsstudie plaatsgevonden en dat is de eerste stap in de
plan-MER – velen vergeten dat. Vaak komt er kritiek dat een aantal zaken niet worden
opgenomen in een mobiliteitsstudie, maar die is gewoon opgelegd door de plan-MER. Onze
procedure moet volledig gevolgd worden. Dat betekent dat er een plenaire vergadering wordt
georganiseerd waar iedereen opmerkingen mag maken. Daarvan wordt een verslag
opgemaakt en dan zal het de MER-cel zijn die beslist op welke manier met het dossier wordt
doorgegaan en wat er in de volgende fase wordt meegenomen. Ik hoed me ervoor om hier
vandaag te zeggen waarmee ik akkoord ga en waarmee niet, de procedure zal haar beslag
krijgen.

Het ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest was trouwens aanwezig op de
plenaire vergadering en heeft een aantal vragen gesteld en bedenkingen en opmerkingen
gemaakt. Men meldt me dat er geen eenduidige instemming of afkeuring werd geformuleerd.
Het verslag werd rondgestuurd en op dit ogenblik kan iedereen er commentaar op geven. Op
2 december 2010 was er inderdaad een overleg van de werkgroep ‘R0 Ring om Brussel’ van
het ministerieel comité voor interregionale mobiliteit. Het richtschema-Reyers werd er
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toegelicht. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest heeft er ook gezegd dat het richtschema
niet als beslist beleid kan worden beschouwd. Ik heb dat hier trouwens al eens gezegd. Het is
een visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het hele gebied.

Wat staat erin? Er werden opmerkingen gemaakt over de vermindering van het aantal
rijstroken. Tijdens het eerste overleg heeft onze administratie gevraagd om de studie over te
maken. Dat is gebeurd op 14 januari 2011. Ik heb die nu ook aan u overgemaakt. Voor ons is
de studie interessant omdat men ook een mobiliteitsdoorrekening heeft gemaakt. Wij hebben
daarvoor zelf een doorstromingsmodel. Het is al te makkelijk om alle voorstellen af te
schieten. We zullen het plan eerst door ons eigen model draaien en kijken wat het resultaat is.
Om die reden heeft de administratie de informatie opgevraagd. We willen er actief aan
werken en dat zal nu kunnen gebeuren.

Belangrijk is dat het richtplan-Reyers het IRIS 2-plan als uitgangspunt neemt. Er wordt
bekeken hoeveel investeringen worden gedaan voor het openbaar vervoer, en aan de hand
daarvan baseert men zich op 20 procent minder autogebruik in het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest. De conclusie is dan dat er minder verkeer moet worden verwerkt. Volgens het
mobiliteitsonderzoek in het richtschema, want dat zit erin, is het effect op de E40 eerder
beperkt en is er bijna geen effect op de R0, de ring rond Brussel.

Het is belangrijk dat wij hier ons eigen model op loslaten. We moeten zelf bekijken wat de
effecten voor ons zullen zijn. Er moeten ook nog een aantal vragen over het plan-Reyers
worden beantwoord om de doorrekening te kunnen uitvoeren, ze zijn ondertussen opgelijst.
Deze ochtend was er een vergadering van de werkgroep, maar uiteraard heb ik het verslag
daarvan nog niet gekregen.

Over de resultaten van de analyse met het eigen verkeersmodel zullen we uiteraard informatie
uitwisselen met de werkgroep. We zullen met het ministerieel comité terugkoppelen inzake
de verdere stappen die we moeten zetten. Stel dat we tot een totaal andere conclusie komen,
dan is er natuurlijk een probleem.

Mijnheer Gatz, mijnheer Keulen, u vroeg hoe dit aansluit op de andere mobiliteitsplannen.
Het IRIS 2-vervoersplan, waar het richtschema-Reyers deel van uitmaakt, doorkruist
inderdaad onze doorrekeningen over de aanpassing of reorganisatie van de R0. Volgens ons
zijn de effecten van de ingrepen op de R0 niet zo groot. Bovendien moet de ring absoluut
veilig worden gemaakt, vandaar de noodzaak aan de opsplitsing tussen doorgaand en lokaal
verkeer. Bovendien moeten we daarbij ook rekening houden met het sluipverkeer, maar dat
heb ik hier al uitgelegd aan de commissie.

Er werd ook gevraagd hoe ik met het laatste plenaire overleg punt per punt omga. Het is de
dienst MER van het departement die op basis van de opgemaakte mobiliteitsstudie en de
opmerkingen die erop zijn geformuleerd nieuwe richtlijnen en scenario’s zal uitschrijven. Ik
heb al gezegd dat die mobiliteitsstudie deel uitmaakt van een plan-MER dat moet worden
afgewerkt. Over het plan-MER heb ik een tijd geleden gezegd dat ik hoop dat we er de
volgende maanden duidelijkheid over krijgen.

Die mobiliteitsstudie maakt deel uit van een MER. De volgende stap in het studiewerk is het
in rekening brengen van de milieueffecten. Het studiebureau zal een aantal combinaties van
maatregelen in detail moeten bekijken en nagaan welke effecten er kunnen zijn voor mens,
milieu en natuur. Het plan-MER-proces gebeurt in twee fases. In een eerste fase moeten de
milieueffecten onderzocht worden op het strategische niveau, en in een tweede fase moet dat
onderzoek gebeuren op het specifieke plan, het GRUP dat men wil opmaken. Welke
combinaties van maatregelen uiteindelijk in die strategische fase terecht zullen komen, is juist
wat zal staan in de nieuwe richtlijnen die de MER-cel zal opmaken.

Ik heb hier de volledige procedure meegekregen: plan-MER, wat men allemaal moet doen,
welke milieueffecten er allemaal zijn. Het doel blijft, zoals ik hier al vaak heb gezegd, om de
ring te optimaliseren via een aantal ingrepen die ertoe leiden dat men in essentie
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verkeersstromen scheidt. Ik heb hier ook al een toelichting gegeven in een aantal andere
dossiers. Men ziet daar toch wel dat het aantal weefbewegingen de oorzaak zijn van heel wat
ongevallen. Ik hoop dat we gestaag stappen voorwaarts zetten in dit dossier.

Samengevat kan ik zeggen dat er over het plan-Reyers geen beslist beleid is. De effecten van
wat in het plan-Reyers staat, worden onderzocht door ons eigen verkeerscentrum. U zult
uiteraard ook de resultaten kunnen zien. Ik denk dat de opmerkingen van de plenaire
vergadering op het ontwerpverslag morgen of overmorgen klaar moeten zijn. Dat gaat dan
over het plan-MER of de mobiliteitsstudie over de Brusselse Ring Noord.

De voorzitter: De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen: Minister, dat wordt ongetwijfeld ook vervolgd. Het is niet voor
niets ‘mobiliteit’: dat rolt altijd, of dat is tenminste toch de bedoeling.

Voor een aantal van die dingen zijn we al bezig van midden oktober. We zijn dus niet de
meest ongeduldige mensen. Maar het blijft toch een verhaal met veel vraagtekens. Ik ben heel
erg benieuwd naar de resultaten van de oefening die wordt gemaakt in verband met het
verkeers- of mobiliteitsmodel voor het plan-Reyers. Ik houd een beetje mijn hart vast.
Plannen is een teken van professionalisering. Maar als men planologen het eerste en laatste
woord geeft, is mijn ervaring na 24 jaar in de politiek met allerlei verantwoordelijkheden dat
het op papier altijd klopt, maar dat er meestal twee weerhaken aan zitten. In de praktijk wil
dat soms nog wel eens anders uitdraaien. Ook wat dat betreft, ben ik benieuwd naar het
verdere vervolg.

Uiteindelijk hebben we u verschillende keren moeten interpelleren of u al iets meer wist over
een en ander. Men kan zeggen dat het ministerieel comité Interregionale Mobiliteit zich in de
eerste plaats richt tot het openbaar vervoer. Maar als men op een collegiale manier met elkaar
omgaat en dat ook echt interregionaal bekijkt, dan houdt dat toch in, zeker als het tussen twee
partijgenoten gaat, dat men elkaar tijdig informeert over heel belangrijke dossiers en niet dat
u dat als minister zelf uit de krant moet vernemen. Dat vind ik op zijn minst niet sportief.

De voorzitter: De heer Gatz heeft het woord.

De heer Sven Gatz: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik wil kort even ingaan op het
plan-Reyers. Het lijkt me goed dat er een dubbele check is van de studie van het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest vanuit de Vlaamse visie en met dezelfde meetmodellen. Laten we er
dan maar van uitgaan dat de conclusies over de doorstroming gelijk zijn. Als dat niet zo blijkt
te zijn, zal er, zoals u zegt, opnieuw gepraat moeten worden.

Ik heb het destijds ook gehad over een pestmaatregel. Mevrouw Idrissi zal dat niet weten
omdat ze er niet was tijdens de vorige vergadering. Open Vld is vertegenwoordigd in het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en maakt daar mee de oefening voor het plan-Reyers, dat,
zoals u hebt gezegd, nog geen beslist beleid is. Zoals de heer Keulen zei, was de
communicatie hoogst ongelukkig. Er werd in elk geval de indruk gegeven dat het een soort
retorsiemaatregel was. Dat heeft in elk geval kwaad bloed gezet bij verschillende collega’s en
ook bij de Vlaamse politieke opinie. Dat was wat ik bedoelde met ‘pestmaatregel’, niet meer
of niet minder. De rest zal nu door de ingenieurs bekeken worden of de modellen volledig
sporen.

Minister, wat de ring betreft, ben ik niet veel wijzer geworden. Ik heb wel begrip voor uw
argument dat een aantal opmerkingen nog moeten binnenkomen binnen de bestaande
procedures. We zullen daar dan de volgende weken en maanden verder op ingaan.

Voorzitter, ik verbaas me er ook nog geregeld over dat het draagvlak om de ring te
optimaliseren bij een aantal Brusselaars onvoldoende groot is. Dat is zo, tot in mijn eigen
gemeenteraad toe. Omgekeerd is het ook zo dat bij veel Vlamingen onvoldoende kennis
bestaat over de doelstellingen van het IRIS 2-plan. Ik weet dat u er minder hoop in hebt dan
een paar maanden geleden, maar misschien moeten we eens een gemeenschappelijke
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commissievergadering houden met vertegenwoordigers van het Brussels parlement. We
zullen dan zien dat we het niet over alles eens zijn, maar misschien zijn we het eens over
meer dan we denken. Voorzitter, ik zal dat verzoek nog voort formaliseren, maar ik wil me er
zeker persoonlijk voor inzetten dat dat gesprek en dat draagvlak tot stand zouden kunnen
komen.

De voorzitter: De heer Sanctorum heeft het woord.

De heer Hermes Sanctorum: Minister, ik heb begrepen uit uw antwoord dat er nog geen
officiële beslissing is genomen over het opnemen van een aantal opmerkingen van het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Klopt dat?

Minister Hilde Crevits: Dat verslag is nog niet definitief. U mag me niet doodslaan als ik
me vergis, want ik wist niet dat u die vraag zou stellen, maar volgens mij is 28 of 29 januari
de laatste dag om opmerkingen in te dienen. Dan zal het verslag worden voltooid. Dat is het
schema dat ik in mijn hoofd heb.

De voorzitter: Minister, ik zal alleszins verhinderen dat de heer Sanctorum u doodslaat. Daar
is hij trouwens veel te vredelievend voor.

Minister Hilde Crevits: Het zal ook niet lukken, denk ik.

De heer Hermes Sanctorum: Minister, ik wil vragen dat uw kabinet dat verslag, als het
eenmaal is afgewerkt, zou doorsturen naar de leden van de commissie.

Ik vind dat u het effect van die mobiliteitsstudie onderschat of het alleszins onderschattend
voorstelt. Die studie maakt immers wel degelijk al een aantal keuzes. Ze doet een aantal
suggesties, en waarschijnlijk zal het MER daar rekening mee houden. Ik verwijs naar de
conclusies. Er is sprake van het onderzoeken van drie scenario’s: het basisalternatief met
rekeningrijden enzovoort, de fameuze dubbeldeksvariant en de tunnel E40-E40. Eigenlijk is
dat een voorafname. Het lijkt me dan ook belangrijk dat u, voor er een aantal strategische
keuzes worden gemaakt, rekening houdt met onder meer een aantal Europese doelstellingen.
Dan gaat het over de CO2-uitstoot van niet-ETS-sectoren (Emissions Trading Scheme). U
weet dat transport nog altijd een van de grote knelpunten is in het klimaatbeleid. Welnu, die
mobiliteitsstudie geeft daar absoluut geen antwoord op. Hetzelfde geldt voor fijn stof, voor de
NEC-richtlijn (National Emission Ceilings) enzovoort. Het is dus belangrijk dat men ook in
deze fase al rekening houdt met milieueffecten en gezondheidseffecten, terwijl men hier
louter naar de mobiliteit kijkt. Dat vind ik zeer storend.

De voorzitter: Mevrouw Brouwers heeft het woord.

Mevrouw Karin Brouwers: Ik wou nog even reageren op wat enkele leden hebben gezegd.
De minister heeft immers al perfect gedaan wat ik had gevraagd, namelijk dat ze ook een
eigen mobiliteitsonderzoek zou doen via het systeem dat bij AWV bestaat. Dat onderzoek
loopt blijkbaar. Dat is zeer goed.

De heer Keulen stelt dat het allemaal zo lang duurt. De heer Sanctorum zegt dat de
milieueffecten nu al moeten worden bekeken. Die mobiliteitsstudie is een onderdeel. Dat is
het eerste dat moest gebeuren om nadien een echt MER te maken. Voor we dat zullen
hebben, zal het waarschijnlijk al zomer zijn. Dat gaat nu eenmaal traag, jammer genoeg.
Daarvoor hebben we de commissie Versnelling. Misschien moeten al die procedures van
MER, en de mobiliteitsstudie die daaraan voorafgaat, wat sneller. Ik ben het ermee eens dat
het allemaal verschrikkelijk lang duurt, maar dat is op dit moment nu eenmaal de bestaande
procedure, zoals die waarschijnlijk ooit in een of ander decreet is goedgekeurd. Daar moeten
we even mee leren leven. Die milieueffecten zullen worden behandeld in het MER. De
minister zal waarschijnlijk niet veel anders zeggen.

De voorzitter: De heer Keulen heeft het woord.
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De heer Marino Keulen: Mevrouw Brouwers, we hebben hier gewoon vragen gesteld. Toen
bleek de minister ook van niets te weten. U stelt dat het allemaal erg lang heeft geduurd. Het
punt is dat het verdorie heel wat voeten in de aarde heeft gehad voor we gewoon
basisinformatie kregen.

Mevrouw Karin Brouwers: Ah, u had het daarover.

De heer Marino Keulen: Ja, natuurlijk.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Ik zal nogmaals proberen duidelijk te zijn over die R0. Er is een
plan-MER opgemaakt. Die bepaalde dat er voor een aantal vooraf bepaalde scenario’s een
mobiliteitsonderzoek moest gebeuren. Mijnheer Sanctorum, mevrouw Brouwers stelde het
net. Misschien weet u het al, want u luistert niet. (Opmerkingen van de heer Hermes
Sanctorum)

Ik probeer ook te luisteren als u me iets zegt of vraagt. Er moest dus een mobiliteitsonderzoek
gebeuren, en geen milieuonderzoek. Nu zal de cel MER opnieuw bekijken welke scenario’s
er zullen worden meegenomen in het verdere plan-MER-traject. Dat is de procedure zoals die
bij ons bestaat. Ik vond het eigenlijk goed dat dit mobiliteitsonderzoek moest gebeuren. Ik
heb immers al vaak de tegengestelde kritiek gehoord, namelijk dat er bij het opmaken van een
plan-MER te weinig rekening wordt gehouden met de mobiliteitseffecten. Nu is dat
geïntegreerd. Het is een manier van werken als een andere. Er wordt hier eigenlijk perfect
uitgevoerd wat moet worden uitgevoerd.

Wat de heisa over het plan-Reyers betreft: ik heb tijdens een vorige commissievergadering
gezegd dat ik dat wel betreur. Ik heb dat ook maar vernomen via de media. Op de eerste
vergadering was niet echt duidelijk waarover het ging. Voor mij is dat geen emotionele
kwestie, maar als er een plan is, wil ik daarvan toch graag eens de effecten zien, zonder op
voorhand te zeggen of dat goed of slecht is. Laten we dat eens invoeren in ons model, en als
de resultaten compleet anders zijn, dan is er misschien sprake van verschillende modellen en
moeten we zoeken waar het probleem zit. U kunt stellen dat al ons overleg verkeerd loopt.
Het openbaarvervoeroverleg verloopt goed, zo bevestigt men me. Het dossier van de ring is
van dien aard dat elke uitspraak die daarover wordt gedaan, op tien manieren kan worden
geïnterpreteerd. Voor mij is het basisuitgangspunt duidelijk: onze ring moet worden
geoptimaliseerd en moet veiliger worden. Ik heb soms het gevoel dat de verkeersveiligheid te
weinig aan bod komt. Als we niets doen op die ring en het verkeer voort onderling laten
verweven, dan zijn we ook slecht bezig.

Er moet sowieso geoptimaliseerd worden. De effecten van het doorgaand verkeer moeten
worden onderzocht. Er moet een balans worden gevonden, ook met het Brusselse
Hoofdstedelijke Gewest. Voor mij is het ook van belang dat het Brusselse Hoofdstedelijke
Gewest uit één mond spreekt. Ik ben als minister van Openbare Werken uitdrukkelijk
gemandateerd in dit dossier. Ik zou graag zien dat Brussel ook uit één mond spreekt. Gebeurt
dat nu altijd? Ik zal er nu geen uitspraken over doen, maar het zijn vragen die ik mij stel. Het
zou het overleg misschien wel gemakkelijker maken.

De voorzitter: Er zijn hier nog steeds twee voorstellen van resolutie, een van Open Vld en
een van de meerderheid, over de problematiek van Vlaams-Brabant. Zodra het stuk volledig
ter beschikking is, zullen we ze opnieuw agenderen. De aanbevelingen aan de minister
kunnen erin opgenomen worden. Het staat natuurlijk alle partijen vrij de nodige adviezen aan
de minister te geven.

We hebben met de Commissie voor Reglement en Samenwerking een keurige inventaris
gemaakt om na te gaan hoe we met andere regionale parlementen kunnen overleggen. We
hadden toen de keuze gemaakt om dat eerst te doen met het Waalse parlement, vervolgens
met het Parlement de la Communauté française en dan met het Brusselse Parlement. Ik heb
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binnenkort een lunch met mevrouw Dupuis. Ik vind de suggestie van de heer Gatz zeer goed.
Er wordt eigenlijk nooit overlegd tussen de parlementen. Er is een Commissie voor
Reglement en Samenwerking. We kunnen dat dus perfect doen.

U krijgt ook de dvd van het plan-Reyers. Die wordt ook bezorgd aan mevrouw Idrissi en de
heer Gatz omdat ze hier speciaal aanwezig waren.

Mijnheer Keulen, mevrouw Brouwers, misschien moeten we er toch eens over denken om
een soort voortgangsrapportage voor de Brusselse ring te doen. We hebben nu een
overeenkomst met het Rekenhof en de minister over de BAM. Volgens mij zou een
voortgangsrapportage met daarin alle elementen heel nuttig zijn zodat u de evolutie van het
dossier perfect kunt volgen. We zullen het er in de regeling der werkzaamheden over hebben.

Ten slotte, in de nota-Vande Lanotte was er ook een paragraaf gewijd aan de Brusselse ring.
Het kwam erop neer dat over elke oprit die aangelegd werd of elke afrit die afgeschaft werd,
eerst met het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest moest worden overlegd. Of moesten ze
toelating geven?

Het incident is gesloten.

De voorzitter: We lezen nu de tweede en de derde strofe voor uit het gedicht
‘Liefdesverklaring’ van Jan Greshoff.

Zo onmiskenbaar ziet men aan hun kleren
Dat zij rechtvaardig zijn, terwijl de plicht
Die eedle lijnen groefde in hun gezicht:
De dominee, de dokter, de notaris,
Drievuldig beeld van al wat wijs en waar is.
Maar ’t kan verkeren.

Op aarde valt voor hen niets meer te leren,
Zij zijn volkomen gaaf en afgerond,
Oud-liberaal, wantrouwend en gezond:
De dominee, de dokter, de notaris,
Voor wie de liefde zelfs zonder gevaar is.
Maar ’t kan verkeren.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Marino Keulen tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de daling van het aantal carpoolers
- 772 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Sas van Rouveroij tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het lage percentage Vlaamse
carpoolers
- 787 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen: Voorzitter, minister, collega’s, op 15 december 2010 stond in Het
Nieuwsblad dat het aantal carpoolers gedaald is. Mobiel Vlaanderen stelde vast dat er in de
periode 2007-2008 3,65 procent van de ondervraagden samen naar het werk reed en dat dit
aantal in 2009 zakte naar 2,89 procent.

Een onderzoek van de federale overheid stelde vast dat de daling onder meer te wijten is aan
de grotere flexibiliteit die de werkgevers vragen van hun werknemers, waardoor onderling
afspreken moeilijker wordt, en aan het invoeren van glijdende werktijden, waardoor files
vermeden kunnen worden en het openbaar vervoer interessanter wordt om te gebruiken. De
carpoolbank zei dat er na het uitbreken van de economische crisis in 2007 een stijging was
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van het aantal inschrijvingen van personen die kostendelend willen reizen. De Vlaamse
overheid zelf investeert volop in nieuwe carpoolparkings om het carpoolen te promoten. Zelfs
in mijn buurgemeente Maasmechelen is er een mooie in gebruik genomen.

Op zich zijn de cijfers en conclusies toch verbazend. De carpoolparkings hebben nog nooit zo
vol gestaan als nu. Het openbaar vervoer zou door de glijdende werktijden interessanter
worden en dus meer betalende reizigers moeten aantrekken. Maar in de cijfers van De Lijn is
dit niet te merken. De argumenten die het onderzoek van de federale overheid aanhaalt,
waren ook van toepassing juist voor en na het uitbreken van de economische crisis van 2007.

Minister, als er een daling is van het aantal carpoolers, wie zijn dan de gebruikers van de
overvolle carpoolparkings? Heeft de Vlaamse overheid een onderzoek of een theorie over de
trendwijziging waardoor er een daling is van het aantal carpoolers? Door het invoeren van
glijdende werktijden wordt het openbaar vervoer interessanter voor het woon-werkverkeer.
Hoe komt het dat De Lijn er niet in slaagt om deze, voor hen broodnodige, betalende reizigers
aan te trekken?

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Mijn vraag is aanvullend en dus kort. Het succes van het
carpoolen is tanend. Dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel legt u zich daar niet bij neer. Dat
is de politiek correcte houding. Dan is mijn vraag: wat gaat u eraan doen? Hoe gaat u het
carpoolen weer stimuleren? Ofwel legt u zich daar wel bij neer. Dat is wat ik de politiek
moedige houding zou durven noemen. Dan doet u wat men in Nederland doet: het verlies
nemen. In Nederland heeft men vastgesteld dat het carpoolen niet succesvol is, stimuleert
men het niet langer en heeft men het beleid op dat vlak voorlopig begraven. Waarvoor kiest
u?

De voorzitter: Mevrouw Smaers heeft het woord.

Mevrouw Griet Smaers: Ik heb ook gelezen over de daling in de cijfers. Maar als je de
carpoolparkings ziet – en daarnaar heeft de heer Keulen ook verwezen –, staan er heel veel
wagens. Dat toont toch het succes van de carpoolparkings aan, en ik denk ook van het
carpoolgebruik.

Ik verwijs naar een vraag die ik aan de minister heb gesteld over de carpoolparkings. Er is
nog steeds vraag naar bijkomende carpoolparkings langs grote autosnelwegen, ook bij ons in
de regio. Die zijn nodig en daarin wordt in de toekomst het best nog geïnvesteerd, om het
duurzame woon-werkverkeer te stimuleren.

Ik heb ook al eens gevraagd naar maatregelen om het carpoolen blijvend onder de aandacht te
brengen. Bedrijven in onze regio die gebruikmaken van carpoolplanning voor hun
werknemers, zeggen mij dat als je er niet continu op wijst dat het systeem bestaat, de
aandacht ervoor wegebt. Het voortdurend onder de aandacht brengen is nodig om dat gebruik
te stimuleren. Daar kan een taak zijn weggelegd voor de overheid, om daarvoor constant een
promotiecampagne te voeren.

Ook kan het misschien nuttig zijn om de carpooldatabanken, die nu zijn opgericht, ook met
behulp van Taxistop, uit te breiden, en de mogelijkheden tot matching met carpoolvriendjes
uit te breiden. Nu bestaat dat dikwijls enkel op het niveau van een bedrijf of van een kleine
regio. Als je dat op bedrijfsterreinniveau ziet, zullen er wellicht meer matchen gebeuren. Dan
zijn er meer mogelijkheden om samen naar één terrein te komen. Ik hoor ook van de mensen
van Taxistop dat ze heel wat heil verwachten van het verruimen van de carpooldatabank om
die matching mogelijk te maken. Ziet u daar mogelijkheden ter ondersteuning?

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Collega’s, vooraleer een positieve of negatieve trend te
becommentariëren, zou ik eerst de cijfers willen duiden. Meten is weten. We moeten uitgaan
van correcte cijfers. Ik heb er voor u vier meegebracht.
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Eerst en vooral hebben we de cijfers uit ons eigen onderzoek verplaatsingsgedrag (OVG). Op
15 december 2010 is er een artikel in een krant verschenen, waarschijnlijk de aanleiding voor
de vraag, waarin wordt vermeld dat het aantal Vlaamse carpoolers de jongste jaren gedaald
zou zijn van 3,65 procent naar 2,89 procent. Ik heb gezocht van waar die cijfers komen. Die
komen dus uit mijn eigen OVG Vlaanderen. Daarin staat vermeld dat het verschil niet
significant is en dat je met die twee cijfers absoluut geen uitspraken kunt doen over de
evolutie. Pas als er grote rek zit op de cijfers, kun je met zekerheid van een evolutie spreken.
De enige conclusie is dat het aandeel carpoolen rond de 3 procent blijft. Dat is geen stijging
of daling, dat is gewoon 3 procent.

Daarnaast zijn er cijfers uit een onderzoek van de federale overheid. In dat onderzoek wordt
vastgesteld dat het carpoolen als hoofdvervoermiddel in Vlaanderen tussen 2005 en 2008
gedaald is van 5,1 procent tot 4,4 procent. Oorzaken voor de daling zijn volgens het
onderzoek de toename van de vereiste flexibiliteit van de werknemers en de economische
crisis. De economische crisis is voor mij moeilijk om vat op te krijgen. De toename van de
vereiste flexibiliteit is een vaststelling.

Ten derde zijn er de cijfers van de inschrijvingen in de carpooldatabank. Dat is wel belangrijk
en interessant. Ik heb die opgevraagd om te kijken of er een evolutie merkbaar is op lange
termijn. De cijfers van individuele inschrijvers over meerdere jaren geven een stijgende
tendens aan, met twee piekmomenten: in 2003 en 2008. Die piekmomenten, collega’s, vallen
samen met de campagnes. Een campagne geeft een piekmoment. Dat is misschien logisch,
maar het is toch goed om dat hier te zeggen. En in het geval van 2008 waren er ook stijgende
brandstofprijzen.

Daarnaast geven de cijfers van de bedrijven die aangesloten zijn bij de carpooldatabank in
Vlaanderen een continue groei weer. Deze cijfers geven aan dat er een stijgende vraag is en
dat de interesse van bedrijven nog steeds toeneemt.

Ten vierde, mevrouw Smaers, mijnheer Keulen, de bezetting van de carpoolparkings stijgt. Er
is een toenemende vraag naar carpoolparkings. Dat staat een beetje haaks op elkaar: ze dalen,
maar toch is er een grotere vraag. Een stijging van de bezettingsgraden wil niet per definitie
zeggen dat er een stijgende trend is in het aantal carpoolgebruikers. Dat hangt van veel
factoren af, maar we zien echt veel vragen.

Als eindconclusie, voorlopig, durf ik vandaag niet te zeggen dat het zakt. De trend is niet
stijgend of dalend, maar vrij constant. Er is nog een duidelijke vraag.

Uw vragen zijn bijzonder interessant om eens naar het beleid te kijken. De cijfers geven mij
geen enkele reden om te stoppen met het stimuleren van carpoolen. Ik ken een paar parkings
en de bezettingsgraad. Ik ga het voorbeeld van Nederland om niets meer te doen, niet volgen.

Het carpoolen is geen wondermiddel – we kunnen nooit alle mensen doen carpoolen –, maar
het is een belangrijk element. We moeten naar de juiste incentives zoeken om een groei te
realiseren. Stagnatie is nooit goed. De diagnostiek woon-werkverkeer 2008 van de FOD
Mobiliteit en Vervoer geeft aan dat er nog een potentieel bestaat om het aandeel carpoolers in
het geheel van de woon-werkverplaatsingen te verhogen. Er zijn een aantal factoren waar ik
weinig vat op heb, zoals de brandstofprijzen en de economische situatie.

Waar kan ik wel op inspelen? Ten eerste kunnen bedrijven zich gratis aansluiten bij de
Vlaamse carpooldatabank. We zien hier nog steeds een stijgende tendens. Dit is positief,
maar er is duidelijk nog groei mogelijk. Mevrouw Smaers stelde voor om te linken, dat is
interessant.

Ten tweede gaan steeds meer bedrijven vrijwillig bedrijfsvervoerplannen opmaken. De
Vlaamse Stichting Verkeerskunde biedt hierbij een uitgebreid informatie- en vormingsaanbod
aan werkgevers en werknemers die willen werken rond mobiliteitsmanagement. Bedrijven die
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daar actief mee bezig zijn, maken meer kans op een positieve feedback dan de andere. Dat
geldt voor alle facetten van mobiliteit.

Ten derde zijn er de mobiliteitspunten. We hebben daar al uitgebreid over gediscussieerd. Ze
staan ter beschikking van bedrijven, bedrijvenzones en instellingen die te maken hebben met
problemen rond woon-werkverkeer of die het woon-werkverkeer op een duurzame manier
willen organiseren.

Ten vierde subsidieer ik Pendelfondsprojecten. De bedrijven die maatregelen implementeren
inzake carpoolen, komen daarvoor in aanmerking. Ik wil het Pendelfonds grondig hervormen.
Een van de gebreken is mijns inziens de tijdelijke ondersteuning voor enkele jaren. Ik wil dat
structureel aanpakken. Wat zijn de juiste stimuli die de overheid kan geven om het collectief
vervoer voor het woon-werkverkeer te stimuleren?

Ten vijfde zorg ik voor een uitbreiding van de capaciteit van de carpoolparkings. Momenteel
zijn er tachtig carpoolparkings in Vlaanderen met 6634 beschikbare plaatsen. In 2006 waren
er 69 carpoolparkings. Er zijn dus elf carpoolparkings bij gekomen en 723 beschikbare
plaatsen. Op dit moment zijn er acht nieuwe carpoolparkings gepland of in uitvoering: eentje
aan de E40 in Erpe-Mere, eentje op de E17 in Nazareth, eentje op het kruispunt E313/N80 in
Hasselt-Zuid, eentje op de E314 ter hoogte van Maasmechelen, eentje op de E19 in Rumst,
eentje op de N50 in Oostkamp, eentje op de E17 in Deerlijk en eentje in Veurne.

Tot slot zijn er de mediacampagnes en het informeren van de bedrijven. Campagnes leiden tot
piekmomenten. Een goed uitgekiende campagne heeft effect. Spijtig genoeg is die aandacht
maar kort. Dat heb ik inzake Leefmilieu ook al ondervonden. Spijtig genoeg daalt met de
aandacht ook het carpoolen zelf. Ik wil zoeken naar continue promotie. Ik wil meer gerichte
campagnes voeren naar bedrijven. Grote borden langs de weg doen we al een tijdje niet meer.
Ik geloof niet dat dat de ideale manier is om mensen te stimuleren om te carpoolen. Ik wil
werken via zeer concrete getuigenissen en informatiepakketten naar de bedrijven.

Carpooling is geen wondermiddel, maar wel een element dat ik wil integreren in een ruimer
pakket van mogelijkheden. Samen met de betrokken actoren wordt op dit ogenblik uitgezocht
hoe we het idee van een multimodaal mobiliteitsbudget in bedrijven ingang kunnen doen
vinden. Een bedrijf kan uitzoeken hoe het dat kan organiseren. We onderzoeken dat samen
met vervoersaanbieders, bedrijven en het middenveld. Is het interessant? Kunnen we binnen
zo’n pakket nagaan hoe het aandeel carpoolers structureel verhoogd kan worden?

Mijnheer Keulen, glijdende werktijden zouden negatief werken op het carpoolen. Uit de
enquête van de federale overheid blijkt dat ze mee verantwoordelijk zijn voor de stagnatie.
De Lijn zou daar kunnen op inspelen. Het klopt echter niet helemaal dat door het invoeren
van glijdende werktijden het openbaar vervoer interessanter wordt voor het woon-
werkverkeer. De Lijn kan soms wel een oplossing bieden, maar soms is het juist moeilijker
om efficiënt te reageren op vragen.

De Lijn zelf betwist dat ze er niet in slaagt om betalende reizigers op die manier aan te
trekken. Cijfers zijn altijd gevaarlijk, want we chippen nog niet, maar De Lijn zegt dat ze
groeicijfers kan voorleggen van de betalende abonnees. Dat zijn geen schattingen, maar
naakte cijfers. De Lijn stelt in de periode december 2009 versus december 2008, een groei
vast van het aantal betalende abonnees in de leeftijdsgroep 25 tot 64 jaar met 4,03 procent.
Dat is dus een stijging. Als de werkgever bijdraagt als derde betaler, dan ziet De Lijn in
december 2009 een groei van 11,94 procent ten opzichte van het jaar voordien. Daar zit
progressie in.

In de gevallen waar het voor De Lijn moeilijk is om op in te spelen, moeten we werk maken
van moeilijker te ontsluiten gebieden, bedrijventerreinen, gebieden met specifieke
werkregelingen. Het Shuttledecreet staat in mijn beleidsbrief voor dit jaar. We moeten zoeken
naar hoe we met zo’n decreet een structurele verankering kunnen krijgen van wat we nu
hebben aan pendelfondsprojecten. Maar daar is nog veel werk aan de winkel.
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Ik heb verwezen naar de diagnostiek woon-werkverkeer in het eindverslag. Als het jullie
interesseert, kan ik dat laten toevoegen.

De voorzitter: De bedrijven zijn verplicht om elk jaar een opgave te doen van de
verplaatsingen van hun medewerkers. Ze moeten meedelen op welke wijze de werknemers
naar het bedrijf komen. Dat is puur statistisch.

Het incident is gesloten.

Ik lees nu de vierde strofe van het gedicht voor:

Zij gaan zich nu voorzichtig laten scheren,
Om daarna, met ervaring en verstand,
Een glas te drinken op het heil van ‘t land:
De dominee, de dokter, de notaris.
‘k Weet geen probleem dat hun na zes te zwaar is.
Maar ’t kan verkeren.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Dirk de Kort tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister
van Mobiliteit en Openbare Werken, over de filecijfers van 2010
- 834 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Marino Keulen tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het groeiend aantal files
- 856 (2010-2011)

De voorzitter: De heer de Kort heeft het woord.

De heer Dirk de Kort: Minister, Touring Mobilis publiceerde de voorbije dagen de
filecijfers voor het jaar 2010, niet verwonderlijk onder de titel ‘Alle filerecords gebroken’.
Touring heeft het over oorzaken, en verwijst in de eerste plaats naar de zonder twijfel
historische weersomstandigheden. 2010 staat niet alleen in de filestatistieken, 2010 staat ook
in de weerkundige statistieken. Maar Touring zegt ook dat het veel ingewikkelder is.

De congestieproblemen op de wegen, want daar gaat het eigenlijk om, zijn sinds de jaren 80,
90 en 2000 voortdurend stof van onderzoek, en staan eigenlijk ook permanent op de agenda.
In de jaren 80 en 90 gold de modal shift als de mirakeloplossing. In het eerste ontwerp van
mobiliteitsplan van 2003 was de modal shift een van de hoofddoelstellingen van het beleid.
De modal shift heeft zeker geleid tot de verschuiving van een belangrijk pakket
verplaatsingen naar spoor en bus, voor goederen ook naar binnenvaart, en voor het langzaam
verkeer naar verplaatsingen te voet en per fiets. De modal shift heeft ons echter niet behoed
voor de filerecords van 2010.

Maar, zoals ik al eens heb gesteld, de toepassing van het beginsel heeft ons misschien wel
behoed voor de echte verkeersramp, het ultieme verkeersinfarct. Ook het aantal wagens wordt
sinds decennia als oorzaak aangewezen. De cijfers zijn gekend. Het aantal wagens zou er de
oorzaak van zijn dat er meer files zijn, want wie een wagen bezit, wil ermee rijden. Vandaar
dat ook sinds de jaren 90 wordt ingezet op het prijsinstrument. Niet het bezit van de auto
moet fiscaal worden gesanctioneerd, wel het gebruik van de auto, het ermee rijden dus. Men
heeft het dan over de vaste en variabele kosten. Verschillende maatregelen werden in die zin
genomen, zonder echt duidelijk aanwijsbaar resultaat.

De ultieme toepassing daarvan staat sinds vele jaren permanent op de politieke agenda, maar
we hopen dat het effectief zal worden gerealiseerd. Gisteren hebben we het er uitvoerig over
gehad in het actualiteitsdebat. De wegenvignetten en meer nog het rekeningrijden, het rijden
op de meest congestiegevoelige plek en tijdstip, zal de files keren. Dan zullen de mensen wel
wegblijven, zo is de redenering. De redenering sluit aan bij een punt van Touring Mobilis,
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namelijk dat er meer uiteenlopende soorten verplaatsingen zijn. De redenering om mensen te
doen betalen per kilometer, heeft nog een gebrek: heel wat Vlamingen, meer dan een miljoen,
dragen niet zelf de rechtstreekse verantwoordelijkheid voor hun kilometerkost, omdat er
bedrijfswagens bestaan, honderdduizenden.

De Vlaamse overheid zet de voorbije jaren dan weer in op dynamisch verkeersmanagement.
Een betere sturing van de verkeersstromen zal fileleed kunnen voorkomen, uitstellen
enzovoort. Zeer terecht, maar de vraag is waar zich de limieten van deze maatregelen
bevinden, wat we er mogen van verwachten, en vooral, wat misschien niet. Het dynamisch
verkeersmanagement sluit aan bij een ander belangrijk punt uit het mobiliteitsplan, namelijk
dat we onvoldoende juiste gegevens hebben over de verplaatsingen. Voormalig collega Frans
Peeters heeft tijdens de vorige legislatuur in de commissie Openbare Werken en Mobiliteit
nog vragen gesteld over het aantal zogenaamde gecombineerde verplaatsingen.

Er wordt in de statistieken immers van uitgegaan dat elke verplaatsing er een is van punt A
naar punt B, maar een percentage van de verplaatsingen zijn gecombineerde verplaatsingen.
Gegevens daarover ontbreken. Onze kennis over files en oorzaken is dus nog steeds
gebrekkig en voor verbetering vatbaar. Van betere, precieze data heeft het beleid de laatste
jaren inderdaad werk gemaakt. We konden met onze commissie nog een bezoek brengen aan
het Verkeerscentrum.

Dat de economie een determinerende parameter blijkt te zijn voor de verkeersdruk is een
vaststaand gegeven sinds jaren. Maar op het gebied van energiegebruik en milieuverontreini-
ging is men er via een duurzaamheidsbenadering in geslaagd dat te ontkoppelen. Daar volgt
de toename van het energiegebruik de toename van de groei niet meer. Een dergelijke
ontkoppeling is er voor economie en verkeer nog niet.

Wel is het inmiddels zo dat de vergroening van het transport heeft geleid tot lagere
verontreinigingsemissies per eenheid kilometer, maar zolang het aantal kilometers stijgt,
bestaat er ook een groot milieuprobleem. Transport is in het klimaatdossier hét heikele punt!

Ten slotte is het mobiliteitsdebat de afgelopen jaren nogal gedomineerd door grote
infrastructuurdossiers. De Antwerpse verkeersknoop zou ontward kunnen worden, en de
grote congestieproblemen in de regio opgelost met aangepaste verbeterde infrastructuur. Het
sluiten van de ring noordelijk om Antwerpen was de missing link voor het verkeerssysteem.

Persoonlijk had ik dus liever gehad dat Touring ook de bereikbaarheidsproblemen had
aangekaart en dat Touring het woord congestie had gebruikt, want alleen spreken over files
gaat wat kort door de bocht en doet onrecht aan de grote complexiteit van deze problematiek.

Minister, ik heb het met u de voorbije maanden al enkele keren over de congestie gehad.
Doorstroming en betere en efficiëntere benutting van de bestaande verkeersinfrastructuur kan
ertoe leiden dat de infrastructuur meer verkeer kan verwerken. Ik heb ook al de suggestie
gedaan na te denken over een zwartepuntenprogramma doorstroming, en u hebt daar positief
op gereageerd. Dit moet een gedeelte van de oplossing zijn, maar we weten dat er in deze
problematiek geen mirakeloplossingen bestaan.

We moeten ons ten slotte ook hoeden voor het congestieprobleem van de toekomst. Om files
te vermijden wordt de gps gebruikt, maar die gps leidt tot verstikking op het onderliggende
wegennet, verstopping van kleinere dorpskernen enzovoort. Ook dat is verschillende malen
door collega’s in deze commissie al aangekaart. Het is een debat waar we dus nog lang niet
uit zijn, en waarover ik volgende vragen wil stellen.

In hoeverre stemmen de gegevens van Touring Mobilis overeen met beschikbaar statistisch
materiaal? Welke meer diepgaande analyses zijn er momenteel beschikbaar over de onbereik-
baarheid? In welke mate kunnen de filecijfers uitgezuiverd worden naar oorzakelijkheid? Kan
er een toerekening inzake oorzakelijke factoren gebeuren tussen economische groei, winterse
omstandigheden, aan een soort ‘natuurlijke’ aangroei enzovoort van de files? Op welke
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manier kunnen files worden omgezet naar een soort index van onbereikbaarheid? Wat is de
stand van zaken op het gebied van dossiervorming naar een nieuw Mobiliteitsplan
Vlaanderen? Welke stappen worden gezet naar een duurzame ontkoppeling van verplaat-
singsdruk en economische groei?

De voorzitter: De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen: Voorzitter, minister, collega’s, de heer de Kort heeft daarnet al
verwezen naar de maand november 2010. Toen we dat absoluut nieuwe record hebben
gehaald, heb ik daar een schriftelijke vraag over gesteld. Ik denk dat velen dat hebben
gedaan. Uit het antwoord bleek dat de huidige problemen gekend zijn bij de minister en haar
diensten. Men heeft ondertussen een aantal knelpunten in kaart gebracht en voor een deel van
deze knelpunten zal men oplossingen aanreiken op korte, middellange en langere termijn.

Eveneens werd in het antwoord gesteld: “De belangrijkste oorzaken zijn gekend uit vorige
studies, met name de groei van het verkeer door voornamelijk een stijging van de afgelegde
afstand door het personenverkeer voor de meeste verplaatsingsmotieven en toename van
goederentransport gekoppeld aan een tekort aan capaciteit op de hoofdwegen om dit verkeer
vlot af te wikkelen. Het effect van de heropleving van de economie wordt impliciet mee-
genomen in de strategische verkeersmodellen.” De heropleving van de economie is dus ook
een factor.

Deze antwoorden beperken zich tot de problemen van het heden en hoe en wanneer men de
huidige problemen gaat aanpakken. Op het belangrijkste aspect van de vraagstelling werd
echter niet geantwoord en dit betrof de toekomst. Werken aan de toekomst is de corebusiness
als je aan politiek doet. Het gaat over het in kaart brengen van toekomstige verkeersstromen
en daar nu reeds rekening mee houden. Het gaat dus over het uittekenen van een
toekomstvisie.

Dat dit nodig is, werd nog maar eens duidelijk gemaakt door Touring Mobilis dat meldde dat
in 2010 gedurende 49 uur meer dan 300 kilometer file gemeten werd op de snelwegen. Dat
zijn hallucinante cijfers. In 2009 was dat slechts 24 uur. In 2008 haalden we niet eens 8 uur.
Touring Mobilis spreekt van een file op een snelweg als auto’s trager rijden dan 50 kilometer
per uur. De filelengte was zelfs hoger dan 400 kilometer voor een dikke 17 uur. In 2009 was
dat 4 uur.

De redenen volgens Touring Mobilis zijn te wijten aan het strenge winterweer, maar ook aan
de stijging van het aantal voertuigen op onze wegen, onder meer door het economisch herstel
en het feit dat automobilisten aangeraden wordt om zo veel mogelijk gebruik te maken van de
hoofdwegen. Dat is het advies vanuit de diensten. Die hoofdwegen hebben volgens het
antwoord van de minister op mijn schriftelijke vraag een tekort aan capaciteit om dit verkeer
vlot af te wikkelen.

Minister, beschikken u en uw administratie over gelijkaardige cijfers? Wat is uw visie om
deze gekende aankomende problemen aan te pakken en welke facetten van uw beleid zijn
hier reeds op afgestemd?

De voorzitter: Mevrouw Eerlingen heeft het woord.

Mevrouw Tine Eerlingen: Het is logisch dat een stijging van het aantal wagens, een stijging
van de afgelegde afstand en een tekort van de capaciteit leiden tot meer files. Ik wil graag wat
dieper ingaan op de vraag van de heer de Kort naar de oorzaken. Wordt er een studie
uitgevoerd naar die achterliggende oorzaken, naar waarom mensen voor de wagen kiezen? Is
dat om praktische redenen, bijvoorbeeld omdat men voor of na het werk nog graag naar de
winkel gaat of de kinderen gaat afhalen? Of is dat eerder een kwestie van onbereikbaarheid:
dat men er via het openbaar vervoer te lang over doet om er nog te geraken of er helemaal
niet geraakt? Worden er daar ook studies naar gevoerd en wat zijn daar de resultaten van?
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De heer Jan Peumans: In deze discussie moet je ook kijken naar de capaciteit van
zogenaamde andere aanbieders van vervoer, dan bedoel ik met name De Lijn en de
spoorwegen. Ik denk dat dat zeker moet worden meegenomen in de discussie.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: De cijfers van Touring Mobilis vertonen inderdaad gelijkaardige
tendensen met de gegevens die beschikbaar zijn binnen het Departement Mobiliteit en
Openbare Werken. Je kunt ze wel niet strikt vergelijken. Er zijn namelijk eigen meetbronnen
en bovendien heeft het begrip file een andere definitie. Ik denk dat ik dat hier al eens heb
uitgelegd. In het ene systeem is een rij die zich voor rode lichten vormt een file. Bij AWV is
dat niet zo. Ik vind het verschil niet meteen terug in mijn papieren, maar zo zijn er een aantal
verschillen in definities. De tendens is echter wel gelijk.

Ik heb ook een aantal tabellen mee die jullie misschien wel interessant zullen vinden. Ik zal
ze als bijlage bij dit verslag laten voegen. De eerste tabel geeft de evolutie van de filezwaarte
op de Vlaamse hoofdwegen mee van de afgelopen vijf jaar. Dat zijn onze eigen cijfers van
AWV.

De tweede tabel geeft de evolutie van de filezwaarte op de Vlaamse hoofdwegen per regio.
Vlaanderen wordt daarin vergeleken met Antwerpen en Brussel, dit omdat er in Antwerpen
het grootste probleem is.

De laatste tabel geeft de index weer van het zwaar verkeer in verhouding tot het totale
verkeer.

Uit die tabellen kun je vier conclusies trekken. Ten eerste vertoonde de filezwaarte in
Vlaanderen een sterk stijgende trend in 2007 ten opzichte van 2006. De tweede conclusie
luidt dat in 2008 en 2009 de filezwaarte stagneerde in alle regio's. Een derde conclusie is dat
we in de periode medio 2008 tot medio 2009 een daling van de filezwaarte krijgen die
wellicht kan worden toegeschreven aan de economische crisis. Ten slotte, wat 2010 betreft,
wordt de toename van de filedruk bevestigd door de gegevens van het Departement MOW.

Er is wel een kleine nuance. De evolutie van de filezwaarte vertoont in 2010 een stijgende
trend, echter een minder grote stijging dan die in 2007. Ik heb dus gezegd dat er een stijging
was van 2007 tegenover 2006. Dan was er een stagnatie en later weer een daling. Nu is er
opnieuw een stijging, maar die is minder zwaar dan de stijging van 2007 tegenover 2006.

Ten opzichte van 2007 is de filezwaarte in Vlaanderen met 10 tot 20 procent toegenomen al
naargelang het dagdeel, in de regio Antwerpen met 20 tot 35 procent afhankelijk van het
moment van de dag en in de regio Brussel met 0 tot 20 procent.

In 2010 is de stijging dus minder groot dan in 2007, maar de totale filezwaarte is wel
toegenomen als je het in absolute cijfers bekijkt.

Als je de cijfers nader bekijkt, zie je dat de filezwaarte in het najaar van 2010 aanzienlijk
toeneemt. De stijging in de Antwerpse regio is beduidend groter dan de stijging in de
Brusselse regio. Dan volgt er een opmerkelijke vaststelling. Tot voor 2010 was de filezwaarte
in de regio Brussel in absolute waarde groter dan die in de Antwerpse regio. In 2010 is er
voor het eerst een trendbreuk en zien we dat de filezwaarte in de Antwerpse regio die in de
Brusselse regio overstijgt. Dat is niet onbelangrijk om het in zijn geheel te beschouwen.

Dan volgt de vraag naar diepgaande analyses van de heer de Kort. Ik heb u de grote lijnen
meegegeven. U weet dat er een aantal studies lopen. De heer Keulen heeft daar al een
schriftelijke vraag over gesteld.

In 2008 en 2009 werd de tactische studie E313 uitgevoerd. Daar zijn heel wat vragen rond
gesteld. Er loopt ook een gelijkaardig onderzoek rond de E40 tussen Brussel en Luik en de
E314 tussen Lummen en Leuven. Eén van de aspecten die deel uitmaken van deze studies, is
een analyse van de knelpunten op het vlak van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid.

http://www.vlaamsparlement.be/link?id=482
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Op basis van de verkeersmetingen en tijdelijke bijkomende meetcampagnes, alsook de
verkeersongevallencijfers die we – met enige vertraging – krijgen van de federale politie,
kunnen we een aantal knelpunten detecteren wat de verkeersdoorstroming betreft.

U weet dat er structurele congestie is, die men altijd krijgt op bepaalde momenten. Maar er is
ook congestie ten gevolge van ongevallen, de incidentele congestie. Dat zijn dus twee
verschillende oorzaken waardoor de filedruk kan ontstaan. We moeten deze structurele
congestie en incidentele congestie van elkaar onderscheiden en beide kwantificeren om
diagnoses te kunnen stellen. Structurele congestie zal vaak te maken hebben met capaciteit,
incidentele congestie met verkeersveiligheid, met het feit dat er misschien ingrepen moeten
gebeuren.

In het vervolgtraject van deze studies wordt ook bekeken welke maatregelen we kunnen
nemen, wat het oplossend vermogen van deze maatregelen is, alsook de onderlinge
afhankelijkheid. We kunnen verkeersmodellen maken en bekijken hoe we ervoor kunnen
zorgen dat het verkeer beter blijft rijden. Er wordt ook rekening gehouden met een aantal
mogelijke effecten op het onderliggende wegennet. Deze studies zijn multimodaal en
bekijken ook maatregelen met betrekking tot de uitbreiding van de wegcapaciteit, de
uitbreiding van het aanbod of het gemakkelijker maken van andere modi. We hadden het deze
namiddag al over openbaar vervoer voor het personenverkeer, de binnenvaart en het spoor, en
over prijsmaatregelen die genomen kunnen worden. De maatregelen omvatten zowel
maatregelen op lange termijn, die inspelen op de structurele congestie, als maatregelen op
korte termijn, die een impact hebben op de incidenten.

Ik neem de case van de E313 om aan te tonen met welke maatregelen je op een congestie
kunt ingrijpen. De studie over de E313 bevat een mix van maatregelen. Het gaat over
structurele zaken: op- en afritten, signalisatie, verkeerslichtaanpassing, verbetering van de
wegsignalisatie, dynamisch management, spitsstroken.

De werkgroep Mobiliteit van Duurzame Antwerpse Mobiliteit (DAM) heeft een zeer grondig
onderzoek uitgevoerd, een “knelpuntanalyse hoofdwegennet rond Antwerpen”. U vindt dit
onderzoek op www2.vlaanderen.be. Het brengt in kaart waar de knelpunten zijn, wat de
verkeersstromen zijn, waar we al dan niet problemen hebben.

Hoe kunnen de filecijfers uitgezuiverd worden naar oorzakelijkheid? Men moet groepen
zoeken en bepalen of de oorzaak structureel dan wel incidenteel is. Uit analyses van onder
meer het Verkeerscentrum blijkt dat de hoofdoorzaak gewoon de groei is van het verkeer.
Meer verkeer betekent uiteraard meer congestie. Dagen met uitzonderlijke verkeersintensiteit,
bijvoorbeeld ten gevolge van spoorstakingen, leiden tot pieken in de filezwaarte. Dat stond
ook in het antwoord dat ik aan de heer Keulen heb bezorgd. Zeggen dat het openbaar vervoer
geen effect heeft, is niet waar, want als het spoor staakt, zie je dat er onmiddellijk een enorme
impact is.

Het spoor heeft ook een groot aandeel in de woon-werkverplaatsingen, vooral naar het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Bij spoorstakingen neemt een groot deel van de
pendelaars de wagen, waardoor de filezwaarte extra toeneemt.

Nog meer uitgesproken en hier nog niet vermeld zijn de pieken door uitzonderlijke
weersomstandigheden, zoals sneeuw, en door ongevallen. Als er bijvoorbeeld op de E313,
waar er maar twee rijstroken zijn, een incident is, heb je onmiddellijk gigantische files. Eén
ongeval kan enorme incidentele files veroorzaken. Als ongevallen belangrijke
verkeersknopen blokkeren, stijgt het fileleed uit tot boven het gemiddelde. Het aantal
ongevallen vertoont een eerder dalende trend. Beperken we ons bijvoorbeeld tot de maand
oktober en de regio Antwerpen, dan meten we voor 2008, 2009 en 2010 respectievelijk 115,
112 en 103 geregistreerde hinderincidenten. De impact van de incidenten neemt dan weer toe
door het stijgende verkeer. Als er meer auto’s zijn op een bepaalde wegcapaciteit en er is een
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incidentje, dan is er minder restcapaciteit en dan heeft de wachtrij veel meer tijd nodig om
voorbij het incident te geraken.

De afname van de filezwaarte in 2008 wordt algemeen toegeschreven aan de economische
crisis. Wat opvalt, is dat de files in Antwerpen en Brussel hierdoor afnemen, maar dat deze
afname elders in Vlaanderen wordt gecompenseerd. Dit is een boeiend gegeven waarover we
misschien eens wat grondiger moeten spreken, misschien samen met het Verkeerscentrum.
Dit komt overeen met het regionale beeld van de verkeerstoename: door toedoen van de crisis
loopt het verkeer vooral terug in het centrum van Vlaanderen, maar het neemt toch weer toe
in de rest van Vlaanderen. De ontstane restcapaciteit wordt dus weer ingenomen door ‘nieuw’
verkeer.

In 2010 merken we opnieuw een belangrijke groei van de filezwaarte. De sterkste groeier is
de regio Antwerpen, waar voor het eerst de filezwaarte deze van de regio Brussel overtreft.
Als we de verkeersevolutie op een aantal belangrijke punten rond Antwerpen onder de loep
nemen, merken we dat 2009 vooral wordt gekenmerkt door een sterke afname van het
vrachtverkeer. De vrijgekomen ruimte op de hoofdwegen werd echter onmiddellijk
ingenomen door bijkomend personenverkeer. Het Verkeerscentrum heeft dit hier al eens
toegelicht. In 2010 merken we een belangrijke herneming van het vrachtverkeer, maar nog
niet tot op het niveau van begin 2008. Dit toont aan dat er een economische heropleving is.

Het is in het kader van een globale analyse onmogelijk om files effectief toe te schrijven aan
een welomschreven oorzaak om nadien het aandeel van deze oorzaak te bepalen. Zelfs als
men detailonderzoek uitvoert naar het ontstaan van een enkele file, is de oorzaak niet altijd
eenduidig te bepalen. Behalve als het een ongeval is, natuurlijk.

Ik geef drie voorbeelden. Een ongeval dat zich in een structurele file voordoet, zal deze file
vaak vergroten of verzwaren. Het netto-effect bepalen van dit incident op de structurele file is
zeer moeilijk. Er is ook de impact van de weersomstandigheden. De oorzaak bepalen is niet
evident. Een incidentele file ontstaat soms voor het begin van een structurele file en gaat er
nadien in op. Denk aan het inrijden op een al bestaande file. Het ene loopt soms naadloos
over in het andere. Een incidentele file op een bepaalde locatie zorgt voor een dosering,
waardoor er ‘stroomafwaarts’ geen file meer is en de afwikkeling gemakkelijker verloopt.
Het is dus niet zo eenvormig te zeggen, behalve dat er een toename is van het totale aantal
voertuigen dat ons wegennet gebruikt.

Mijnheer de Kort, de impact van de files wordt bijgehouden via de klassieke indicatoren: het
gemiddelde verkeersbeeld, het gemiddelde verkeersbeeld vracht, de evolutie van het verkeer
met onderscheid tussen vracht en niet-vracht, de verzadigingsgraad van het hoofdwegennet,
de evolutie van de filezwaarte, de filelengte en de filekans.

In de knelpuntstudie over het hoofdwegennet rond Antwerpen worden een aantal indicatoren
gedefinieerd die aangeven hoe ernstig de congestie is op een deel van het hoofdwegennet of
hoe ernstig een specifiek knelpunt is. Die indicatoren zijn toegepast op de hoofdwegen rond
Antwerpen en er werden een aantal interessante conclusies uit getrokken. Ondertussen zijn
we er wel in geslaagd om die indicatoren toe te passen op de rest van het wegennet en daaruit
blijkt dat ook in het Brusselse gelijkaardige verzadigingsgraden worden waargenomen als in
Antwerpen.

Collega’s, u weet dat er een niet-onbelangrijke oefening op stapel staat, waar alles wat ik nu
al gezegd heb, een niet-onbelangrijke impact op kan hebben. De Vlaamse Regering heeft op
10 september 2010 beslist om een nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen op te maken en heeft
ook het vervolgtraject bepaald. We zijn daar nu mee bezig. Het mobiliteitsplan zal in de
toekomst, zoals voorzien, bestaan uit een informatief en een richtinggevend deel. Het is de
bedoeling om in dat informatieve deel de volledige bestaande toestand zo accuraat mogelijk
in beeld te brengen en de toekomstig te verwachten evoluties mee te nemen. Vervolgens
worden er conclusies getrokken in functie van de toekomstige beleidsuitdagingen en worden
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de mogelijke oplossingsrichtingen onderzocht. We willen daar ook een kortetermijnactieplan
in stoppen dat een scope heeft voor de komende tien jaar.

We zijn op dit ogenblik bezig met het informatieve deel. Ook de publieksparticipatie over het
informatieve deel wordt momenteel voorbereid. Het zou misschien nuttig zijn dat, op het
moment dat de strategische adviesraden een advies op het informatieve deel moeten
opmaken, hier ook eens een toelichting wordt gegeven.

Voor wat het richtinggevende deel betreft, voorziet de timing dat na de voorlopige
vaststelling van het ontwerp van Mobiliteitsplan Vlaanderen door de Vlaamse Regering,
hopelijk eind dit jaar, in 2012 dan het openbaar onderzoek kan starten. Dan kan ook een
tweede adviesronde gebeuren.

Wat de ontkoppeling betreft van de mobiliteitsgroei en de economische groei, stellen we vast
dat enkel de personenmobiliteit de laatste vijf jaar een lagere groei kende dan die van het bbp,
die toch de indicator is voor de economische groei. In het goederenvervoer zien we dat de
groei beduidend hoger is dan de groei van het bbp. Ontwikkelingen op het vlak van
goederenvervoer worden aangedreven door de internationalisering en het meer internationaal
bekijken van de economie.

We zien die trends niet enkel in Vlaanderen, ook op Europees niveau groeit de personen-
mobiliteit minder sterk dan de goederenmobiliteit en de groei van het bbp. Het
goederenvervoer kent een sterkere groei, ook in Europees verband. Het is dan ook de vraag in
hoeverre en op welke manier we die ontkoppeling tot stand zullen kunnen brengen.

Wat wel goed is, is dat de ontkoppeling tussen de mobiliteitsgroei en de economische groei in
het toekomstige witboek transport, dat op dit ogenblik wordt opgemaakt in Europees verband,
tot de beleidsprioriteiten behoort. Daar wordt natuurlijk fel over gediscussieerd. Ik heb de
indruk dat de focus zich aan het verleggen is naar het wegwerken of het onder controle
krijgen van de negatieve effecten die verbonden zijn aan de mobiliteitsgroei, namelijk de
milieuproblemen en de congestie. Wij plannen ook om die uitdagingen op te nemen in het in
opmaak zijnde mobiliteitsplan.

Het mobiliteitsplan moet sowieso een belangrijke hefboom zijn. We gaan niet alleen
structureel werken, maar ook proberen een aantal incentives te geven rond het gebruik van
het wegennet. Het is wel interessant, mijnheer Keulen, om nu eventjes op het
personenvervoer te focussen. Het laatste onderzoek rond verplaatsingsgedrag heeft voor mij
een aantal zeer interessante conclusies opgeleverd, namelijk dat we ons veel meer verplaatsen
dan tien jaar geleden en gemiddeld over een langere afstand, maar ook dat meer dan de helft
van onze verplaatsingen heel korte verplaatsingen zijn: van 3 à 4 kilometer. Als je ziet wat de
ontwikkelingen in de toekomst zullen zijn en als we denken aan de emancipatiegedachte en
het rijbewijsbezit, denk ik dat we ook in het kleinstedelijke en kleingemeentelijke weefsel
met een sterk toenemende druk op ons mobiliteitssysteem te kampen zullen krijgen.

We stellen ook vast dat Tante Kaat spelen, niet werkt. Je moet zoeken naar goede instrumen-
ten om mensen te sensibiliseren om het juiste vervoermiddel te nemen voor de juiste
verplaatsing. De kwaliteit van de alternatieve infrastructuur is daarbij natuurlijk ook heel
belangrijk. Als ik mensen oproep om de fiets te gebruiken voor hun verplaatsingen van 2
kilometer, moet het fietspadennetwerk ook wel volledig zijn.

Het is dus een en-enverhaal, waarbij we op alle fronten in kwaliteit moeten investeren. Ik
hoop u in ons nieuwe, globale mobiliteitsplan te laten kennismaken met de hefbomen voor de
toekomst. We zijn dat plan momenteel aan het opmaken. Er zullen hier in het parlement zeker
nog twee inspraakmomenten volgen.

De voorzitter: De heer de Kort heeft het woord.

De heer Dirk de Kort: Minister, ik dank u voor uw antwoord. De gegevens die u hebt
gekregen van uw administratie, stemmen overeen met die van Touring Mobilis.
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Voor de Antwerpse regio bestaat er een veel grotere groei dan voor de Brusselse regio. Onze
aandacht mag niet verslappen. De cijfers tonen aan dat de investeringen voor bijkomende
verkeerscapaciteit, met name de Oosterweelverbinding, absoluut noodzakelijk zijn. Er moet
ook worden nagegaan of er tussentijds geen bijkomende maatregelen moeten worden
genomen.

Wat ik niet heb gehoord, is of er niet meer gegevens zijn over een betere doorstroming en
bereikbaarheid op basis van ongevallenanalyses. Als we vaststellen dat er ongevallen
gebeuren die te maken hebben met de onaangepaste infrastructuur, is dat dan geen bijkomend
element om de zaken bij te sturen?

U hebt gezegd dat het Mobiliteitsplan Vlaanderen ook op lokaal vlak zou moeten starten. Ik
kan alleen maar beamen dat we initiatieven zullen moeten nemen om die kleine
verplaatsingen zo veel mogelijk met de fiets te doen. Ik herinner me dat we met de commissie
Wonen in Kopenhagen op bezoek zijn geweest. Ik was verbaasd over de fietsinfrastructuur
van die stad. Daar zijn veel meer fietsstallingen dan autostallingen. Verplaatsingen gebeuren
daar veel vaker met de fiets. Dat neemt niet weg dat er ook aandacht moet zijn voor de
wagen.

De voorzitter: De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen: Minister, u moet het Mobiliteitsplan Vlaanderen opmaken zonder
ideologische taboes. Het zal dan gaan over openbaar vervoer, maar ook over bijkomende
wegcapaciteit.

Er zijn steeds meer mensen, nu bijna 11 miljoen in België. Bijna elke generatie heeft een
rijbewijs. Tijdens de jaren 70 en 80 waren er bepaalde categorieën van mensen die geen
rijbewijs hadden. Ook vrouwen hadden vaak geen rijbewijs. Vandaag evolueren we naar een
samenleving waar gelukkig iedereen een rijbewijs heeft, jong en oud, man en vrouw. Dat
betekent dat meer mensen gebruikmaken van de wegen. Daar moet rekening mee worden
gehouden.

De voorzitter: Mevrouw Eerlingen heeft het woord.

Mevrouw Tine Eerlingen: Ik ben blij dat het mobiliteitsplan een aantal acties zal omvatten
om die korte afstanden aan te pakken. Er zijn een aantal logische maatregelen zoals het
verbeteren van het fietsnetwerk. Is het op basis van zo’n studie dat mensen toch nog de
wagen nemen, of gaat het eerder om een logische gevolgtrekking?

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Mevrouw Eerlingen, mijnheer Keulen, het onderzoek verplaatsings-
gedrag dat jaarlijks wordt gevoerd, geeft zeer interessante tendensen aan. Het is nu min of
meer volwassen voor wat de indicatoren betreft. De volgende jaren zullen we daar zeer
interessante conclusies uit kunnen trekken.

Mijnheer Keulen, wat u daarnet zei over het rijbewijsbezit was een van mijn opmerkelijkste
conclusies vorig jaar, toen ik voor het eerst kennis maakte met dat onderzoek. Mijn
grootouders konden niet met de wagen rijden. Mijn ouders rijden allebei met de wagen, maar
de meeste verplaatsingen doen ze samen. Ze hebben ook maar één wagen. Binnen onze
generatie gaan beide partners werken en hebben ze elk een wagen. De vraag is hoe dit zal
evolueren zodra een van beiden niet meer gaat werken. Behoudt men dan die twee wagens?
Volgens het Federaal Planbureau zal het aantal nog stijgen. Verder zijn er nog tal van
ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de zorg, waar rekening mee gehouden moet worden.

Mevrouw Eerlingen, men kan proberen daar via prijsmechanismes en via een aanbodbeleid
op in te spelen. Het zal echter altijd een mix van maatregelen zijn die mensen zal moeten
overtuigen. Wondermiddelen bestaan niet. Het gaat om het gedrag van mensen dat beïnvloed
moet worden. De overheid heeft als taak te zorgen voor een goed aanbod van alternatieven.
De tijd dat het aanbod van vervoermiddelen kon worden vertaald in uitbreidingen van het
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aanbod op het vlak van infrastructuur is voorbij. We moeten dus keuzes maken zoals het
slimmer maken van de wegen.

Verder moet ook worden nagedacht over gedragssturende elementen. We moeten vooral
rekening houden met de maatschappelijke evoluties die zich voordoen. De mobiliteit van
vrouwen is enorm toegenomen. Vroeger lag dit gevoelig lager. Dat is logisch omdat de
vrouwen toen thuisbleven. De effecten op ons weefsel zijn enorm.

De voorzitter: De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen: Dat heeft te maken met het feit dat moeder aan de haard stond.

Minister Hilde Crevits: We zijn geëvolueerd in de richting die we zelf wilden.

De heer Marino Keulen: Het heeft effecten gehad. Het zal nooit meer minder worden.

Minister Hilde Crevits: Het Federaal Planbureau voorspelt een stevige stijging. We moeten
daar rekening mee houden.

De voorzitter: Wat daarnet is uitgedeeld, is de Diagnostiek Woon-werkverkeer 2008, dat de
minister ons heeft bezorgd. Het betreft hier een initiatief van voormalig federaal minister van
Mobiliteit Durant. Om de drie jaar wordt een dergelijk eindverslag opgesteld. Dit verslag
heeft betrekking op anderhalf miljoen werknemers in België. We kunnen hieruit onder meer
afleiden dat in Wallonië meer wordt gestapt dan in Vlaanderen. Ik dank de minister voor deze
belangrijke informatie, die ze ons vrijwillig ter beschikking heeft gesteld.

Het incident is gesloten.

Nu lees ik de laatste strofe voor van het gedicht Liefdesverklaring van Jan Greshoff.

Ik houd zo van die zindelijke heren,
Levende monumenten op het plein
In deze veel te heldre winterschijn:
De dominee, de dokter, de notaris,
Die denken dat uw dichter niet goed gaar is.
Maar ’t kan verkeren!

■ 
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Vraag om uitleg van de heer Peter Reekmans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de recente berichtgeving met
betrekking tot de IJzeren Rijn
- 861 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Peter Reekmans tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over het overleg met de minister-president van
de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen in verband met de IJzeren Rijn
- 890 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Peter Reekmans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het overleg met de Nederlandse
minister van Infrastructuur en Milieu
- 891 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Marino Keulen tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de IJzeren Rijn
- 904 (2010-2011)

Vraag om uitleg van mevrouw Lies Jans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister
van Mobiliteit en Openbare Werken, over de schrapping door de Duitse Bondsdag van
de investeringen met betrekking tot de IJzeren Rijn tussen Roermond en
Mönchengladbach
- 905 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Jan Penris tot de heer Kris Peeters, minister-president van
de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw
en Plattelandsbeleid, over de houding van de Duitse Bondsdag ten aanzien van de
IJzeren Rijn
- 947 (2010-2011)

De voorzitter: Mijnheer Reekmans, mag ik u vragen uw drie vragen om uitleg tot een enkele
vraagstelling te beperken?

De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans: Voorzitter, ik wil even iets rechtzetten. Ik volg dit dossier op. In
een tijdsspanne van drie weken heb ik allerlei evoluties opgemerkt. Als volksvertegen-
woordiger kan ik dit enkel via de media vernemen. Het lijkt me dan ook logisch dat ik
hierover meerdere vragen om uitleg kan indienen. Ik ben het eens met de beslissing deze
vragen om uitleg samen te voegen. Indien het niet mogelijk zou zijn geweest om ze vandaag
te behandelen, zou ik volgende week misschien zes vragen om uitleg kunnen indienen. In de
berichtgeving over de IJzeren Rijn valt immers elke dag wel iets nieuws te ontdekken.

Eigenlijk is het lange tijd stil geweest. Recent heeft de heer Ferlemann, Mitglieder des
Deutschen Bundestages en Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für
Verkehr, een soort staatssecretaris, volgens de berichtgeving in de media de heer Schummer,
afgevaardigde in de Bundestag, laten weten dat het Duitse ministerie van Verkeer de plannen
voor de reactivering van de IJzeren Rijn, een snelle spoorverbinding tussen de Antwerpse
haven en het Duitse Ruhrgebied, niet zal uitvoeren. (Opmerkingen. Gelach)

Hierop heeft de heer Schummer meteen publiekelijk het volgende geconcludeerd: “De
komende twintig jaar is de IJzeren Rijn dood." De goederentreinen uit Antwerpen zouden
langs de versterkte spoorverbinding Montzen-Aken, de zogenaamde Montzenroute, en langs
de Nederlandse Betuwelijn naar het Rijnland worden getransporteerd. Naar verluidt, zou de
Nederlandse regering, die zich altijd tegen het historisch tracé heeft verzet, al hebben beloofd
de kosten mee te dragen.
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Amper drie jaar geleden heeft het ministerie van Verkeer van de deelstaat Nordrhein-
Westfalen parallel met de autoweg A52 nog een compleet nieuwe route voor de IJzeren Rijn
uitgetekend. Het was de bedoeling de route opnieuw in gebruik te nemen. Dat is omschreven
als prioritair en van groot nut voor het Rijnland. Onder druk vanuit de regio’s en om
bezuinigingsredenen zouden de plannen nu blijkbaar op de lange baan zijn geschoven.

In Nederlands-Limburg is in elk geval euforisch op het nieuws gereageerd. De heer Kersten,
provinciaal gedeputeerde, heeft in de media het volgende verklaard: "De opwaardering van
het traject zou honderden miljoenen kosten, en waarvoor? Voor zes keer niks."

Ondertussen hebben we via diezelfde media vernomen dat Wallonië nu wel voor de IJzeren
Rijn zou zijn. Vroeger was de Waalse overheid hiertegen gekant.

Tijdens de receptie van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft de minister verklaard
dat de minister-president hierover met zijn Duitse collega, mevrouw Kraft, een gesprek zou
voeren. Dat is een van de redenen waarom vandaag drie vragen om uitleg op de agenda staan.
Ik wilde deze vraag om uitleg oorspronkelijk in de commissie Buitenlands Beleid stellen.
Heeft ondertussen al een formeel gesprek plaatsgevonden of gaat het om informele
gesprekken? Dat is momenteel nog niet duidelijk.

Deze week heeft ons ook nieuws bereikt uit het federale parlement, dat blijkbaar soms nog
eens vergadert. Staatssecretaris Schouppe heeft laten weten dat de berichten over het Duitse
verzet tegen de reactivering van de IJzeren Rijn niet kloppen. Dat werd bevestigd in de
Kamercommissie Infrastructuur door de federale staatssecretaris in lopende zaken: “De
Duitse regering steunt België in de keuze voor het historisch tracé. België hoopte de spoorlijn
tegen 2018 terug open te krijgen, maar die streefdatum is wellicht niet meer haalbaar. Het
klopt absoluut niet dat dit niet zou doorgaan.”

Minister, we vernamen dat u in overleg zou treden met uw Nederlandse collega, minister
Melanie Schultz. Wat is er al concreet gebeurd? Graag kreeg ik ook uw reactie op de studie
van Transport & Mobility Leuven, want die legt toch wel bepaalde zwaktes in het dossier
bloot. Heel belangrijk is de vraag over de 4,5 miljoen euro aan subsidies. De bevoegde
Europese commissaris laat immers weten dat we die zouden mislopen door de vertraging van
het project. De hoofdvraag is of de zware investering door diverse partners nog voldoende
rendabel is.

De voorzitter: De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen: Minister, de kernvraag is waar we nu staan. We hebben de
uitspraken gehad van staatssecretaris Ferlemann, die blijkbaar fout werden geïnterpreteerd. Er
zijn de Duitsers die zeggen dat ze niets hebben tegen het natuurlijk tracé en er zijn de
Nederlanders die aan alle kanten remmen omdat er ook langs het mijnennatuurgebied in
Roermond moet worden gepasseerd, langs de Meinweg. Het is een dossier dat zowel België,
Vlaanderen als Nederland en Duitsland aanbelangt, maar wie trekt zich wat nog aan?

U hebt besprekingen gehad met Melanie Schultz van Haegen – haar naam is trouwens nog
een stuk langer –, de Nederlandse minister van Infrastructuur en Milieu. Wat is er uit die
besprekingen gekomen?

Wat zal de Vlaamse Regering doen om het dossier op de rails te krijgen? Het is natuurlijk een
dossier met heel veel federale affiniteit, dat is duidelijk. U bent Vlaams minister van
Mobiliteit en dit zijn letterlijk en figuurlijk grensoverschrijdende dossiers. Wat zal de
Vlaamse Regering doen om dit dossier vlot te houden en om ervoor te zorgen dat het niet
verzandt?

De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord.

Mevrouw Lies Jans: Voorzitter, minister, de inleiding is al gegeven door de heren
Reekmans en Keulen. Ook mijn belangrijkste vragen werden al gesteld door de collega’s.
Ook ik maak me grote zorgen. Waar gaan we naartoe? Het logistieke beleid is voor
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Vlaanderen heel belangrijk. U zet daar ook op in in uw beleidsbrief en uw beleidsnota. De
IJzeren Rijn maakt daar, zeker voor de Antwerpse haven, een heel belangrijk deel van uit.
Het is echt noodzakelijk dat er een goed overleg komt met Nederland en Duitsland.

Het dossier sleept al heel lang aan en heel wat elementen eruit komen met de regelmaat van
de klok weer aan de oppervlakte. Ik zal de vragen inzake het overleg met Duitsland en
Nederland niet herhalen.

Wat me interesseert, is in welke mate er een afstemming is met uw federale collega, want de
Federale Regering heeft een groot stuk van het dossier in handen.

Ik wil ook graag wat meer weten over de Vlaamse spoorstrategie. In uw beleidsnota en
beleidsbrief hebt u aangekondigd dat u daaraan werkt, ook in het kader van Vlaanderen als
logistieke draaischijf. Er is onduidelijkheid of de IJzeren Rijn er nog komt voor 2018. In
verschillende werkgroepen wordt momenteel gewerkt aan uw Vlaamse spoorstrategie. Wordt
daarbij rekening gehouden met alternatieven voor het geval het dossier dan toch niet slaagt?

De voorzitter: De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris: Voorzitter, minister, het is vandaag Gedichtendag. Ik breng een Duits
gedicht van Heinrich Heine.

Wo?

Wo wird einst des Wandermüden
Letzte Ruhestätte sein?
Unter Palmen in dem Süden?
Unter Linden an dem Rhein?
Werd ich wo in einer Wüste
Eingescharrt von fremder Hand?
Oder ruh ich an der Küste
Eines Meeres in dem Sand?
Immerhin! Mich wird umgeben
Gotteshimmel, dort wie hier,
Und als Totenlampen schweben
Nachts die Sterne über mir.

Ik heb dit gedicht alleen maar gebruikt omdat het Gedichtendag is en ik het over de Rijn wou
hebben, want de eerste strofe zouden we ook als volgt kunnen parafraseren: “onder linden
van de IJzeren Rijn”. (Applaus)

Minister, ik had de stoutmoedigheid om u over dit onderwerp te interpelleren, omdat ik vond
dat het onderwerp niet van lokaal belang was, maar voor Vlaanderen zwaarwichtig genoeg
om er een interpellatie van te maken. Al was het maar omdat de pers op het moment dat we
het initiatief nemen, liet uitschijnen dat er meer aan de hand was dan we toen dachten. We
zullen hier van de minister straks een bevestiging of ontkenning van krijgen.

Het was De Tijd die ons in de weekendeditie van 8 januari meldde dat de Duitse Bondsdag
niet langer geïnteresseerd zou zijn in het project van de IJzeren Rijn. Het was De Lloyd, een
vakkrant voor mensen die met transport bezig zijn, die de maandag daarop het bericht
bevestigde. Verontrustend was dat de Duitse ambassade de berichten niet kon bevestigen
noch ontkennen, want toen journalisten dit vroegen aan de mensen van de ambassade,
durfden ze het bericht niet te ontkennen. Het bericht werd nogmaals ondersteund door een
aantal Nederlanders; de heer Kersten werd in dezen genoemd. We weten natuurlijk allemaal
dat er provinciale verkiezingen zijn in Nederland en die zijn bij hen belangrijker dan bij ons.

Een aantal van die mensen worden zenuwachtig in verband met grensoverschrijdende
transportdossiers. We hebben dat gezien bij sommige Zeeuwen. We zien dat nu bij sommige
Nederlands-Limburgers, met alle sympathie voor die mensen. Maar de berichtgeving op dat
moment was volgens mij verontrustend genoeg om daar een zwaarwichtig parlementair
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initiatief rond te nemen. Onze vrees werd trouwens wat bevestigd toen de minister het zelf
nodig vond om op de CEPA-receptie (Centrale der Werkgevers aan de Haven van
Antwerpen) van 11 januari te bevestigen dat er contacten waren met Nordrhein-Westfalen,
dat er wel iets ernstigers aan de hand was dan een loos persbericht.

Minister, onze goede collega heeft er al op gewezen dat we vorige week van staatssecretaris
Schouppe, die de lopende zaken hieromtrent blijft behartigen, hebben mogen horen dat het
allemaal niet zo ernstig is, dat minstens de Duitse bondsregering bij hem zou hebben
aangegeven dat de plannen voor de IJzeren Rijn overeind blijven. Maar ik wil dat toch ook
bevestigd zien in dit parlement. Staatssecretaris Schouppe is op dit moment minder politiek
verantwoordelijk dan u. U kunnen we daar met de volheid van ons politiek gewicht op
aanspreken. Staatssecretaris Schouppe mag met dit soort dossiers vrijblijvender omgaan dan
u.

Ik sluit me aan bij wat de collega van LDD heeft gezegd. Staatssecretaris Schouppe heeft
tussen neus en lippen ook aangegeven dat er toch een probleem is in dit dossier, dat we de
streefdatum van 2018 voor een heractivering van dit project niet zullen halen, zelfs als de
Duitsers willen blijven. Hebt u daarover berichten gehoord? Als dat het geval is, dan
verliezen we de door Europa aangekondigde financieringsbijdrage van 4,45 miljoen euro. Dat
is ook niet niks.

Wat is de stand van zaken? Welke berichten kloppen en welke niet?

De voorzitter: De heer Peeters heeft het woord.

De heer Dirk Peeters: Ik zal die vragen natuurlijk niet herhalen. Ze zijn allemaal interessant.
Minister, ik heb wel een vraag over de opportuniteit van dit dossier. Ik stel geen vragen over
het historisch tracé. Ik stel het niet in vraag. Ik stel wel vast dat én Nederland én Duitsland én
Vlaanderen een massa middelen moeten investeren. Ik stel ook vast dat met name in de
Kempen een dossier is opgemaakt door zeven betrokken gemeenten en de intercommunale
over de flankerende maatregelen. Ik stel vast dat Europa zegt dat men een pak subsidies zal
verliezen. Ik stel vast dat studies in opdracht van Infrabel en de Europese Commissie
duidelijk stellen dat het rendement van die investeringen niet zal zijn wat men ervan
verwacht.

Er zijn drie oost-westverbindingen kort bij elkaar: de Betuwelijn in Nederland, de IJzeren
Rijn bij ons, de Montzenroute via de Voerstreek naar Duitsland. Moeten we vanuit
Vlaanderen, met al die investeringen en met de geringe winst die daaruit te verwachten valt,
halsstarrig blijven vasthouden aan het historisch tracé? Moeten we er niet creatief mee
omgaan en een alternatief zoeken, met name langs de Betuwelijn via Antwerpen en dan
noordwaarts, en dan de oost-westverbinding zoeken richting Duitsland? Die oefening is
volgens mij nog nooit echt onderzocht. Over dat dossier is er met Nederland nog geen
gesprek gevoerd. Minister, hebt u er oor naar om die piste te onderzoeken? Ik denk dat we zo
met minder geld een beter rendement halen uit de investeringen die we zullen doen. Bestaat
de bereidheid om daarover met de noorderburen van gedachten te wisselen?

De voorzitter: De heer Kennes heeft het woord.

De heer Ward Kennes: Ik zou ook even willen ingaan op de studie die de heer Peeters heeft
aangehaald over de flankerende maatregelen. In het kader van de Vlaamse spoorstrategie is er
geregeld overleg met de federale overheid. De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij
voor de Kempen (IOK) heeft een studie uitgevoerd in overleg met de zeven gemeenten in de
Antwerpse Kempen waar de IJzeren Rijn langs zou rijden. Ze heeft aangewezen dat er heel
wat flankerende maatregelen nodig zijn om het draagvlak in de betrokken gemeenten voor
een dergelijk groot project te behouden. We kunnen die maatregelen beschouwen als het
voorwaardenscheppend kader dat voor die streek toch erg belangrijk is. Minister, waar kan
dat in het kader van die strategie en het overleg met de federale overheid en de NMBS ter
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sprake worden gebracht? Hoe gaat men om met die studie? Hoe kan men zorgen voor een
vervolg?

Er is een grondige studie gemaakt. We zouden niet willen dat die studie in de kast blijft
liggen. Als men een zo groot project wil realiseren, dan is het draagvlak erg belangrijk. Als
men in een aantal gemeenten erg ongerust zou worden, dan wakkert men de discussie alleen
maar aan. Dat is niet goed voor het draagvlak ten aanzien van dat dossier. Op welk moment
kunt u dat meenemen? Hoe kunt u die flankerende maatregelen ter sprake brengen en vorm
geven?

De voorzitter: Mijnheer Kennes, gaat het over de onlangs gepresenteerde studie? We hebben
onlangs weer een uitnodiging gekregen van de IOK in verband met de studie over de
Noorderkempen.

De heer Ward Kennes: Het is geen studie die jaren oud is. Ze werd vorig jaar gepresenteerd.
Het is een vrij recente studie.

De voorzitter: Dan weet ik waarover het gaat.

De heer de Kort heeft het woord.

De heer Dirk de Kort: Ik wil me aansluiten bij de vragen die eerder zijn gesteld. Zoals
mevrouw Jans heeft gesteld, impliceert denken aan de logistiek in Vlaanderen en aan onze
havens dat voort wordt nagedacht over een goede spoorverbinding met dat economisch
bloeiende Duitsland en het zich voort ontwikkelende Midden-Europa, en dat die verbinding
in de toekomst wordt gevrijwaard. Zoals bij alle infrastructuurprojecten zullen we rekening
moeten houden met flankerende maatregelen. Als we dergelijke grote werken doen, kan dat
niet anders. Als we kijken naar de geschiedenis van dit dossier, verontrust het me toch dat er
steeds bijkomende problemen worden opgeworpen, alsof dit nooit mag worden gerealiseerd.
Kijken we naar de houding van Nederland: in het verleden heeft men daar op een bepaald
moment een habitatgebied aangeduid. Ik heb de indruk dat bepaalde mensen niet willen dat
daar een spoorverbinding wordt gerealiseerd.

Bepaalde leden hebben er vaak de mond vol van: we moeten een verschuiving realiseren van
het wegvervoer naar het spoor. Als het er echter op aankomt om iets te realiseren op
spoorgebied, dan zeggen diezelfde personen dat dit absoluut niet kan. Het gedachtegoed van
die partijen kan ik helemaal niet volgen.

De heer Jan Peumans: Men heeft het voortdurend over Nederland en Duitsland, maar ik zou
graag eens willen weten wat de strategie van de spoorwegen zelf is. Die strategie heeft er
eigenlijk altijd uit bestaan dat ze dit tegenhielden. Ik durf dat hier te zeggen: diegene die nu
staatsecretaris is, is altijd een van de grootste tegenstanders van de IJzeren Rijn geweest.
Voor mij is men slechts geloofwaardig als men een meerjareninvesteringsprogramma maakt,
als men dat ook effectief inschrijft en de nodige voorbereidingen treft. Ik nodig u uit het
meerjarenprogramma van de spoorwegen eens te bekijken.

Ik wil ook wel eens zien wat de reactie zal zijn van de gemeentebesturen van Noord-Limburg
vanaf het ogenblik dat er plannen zijn om die IJzeren Rijn aan te leggen. Dat heeft dus niets
met Riemst te maken.

Ook moet men eens kijken naar de investeringen die de spoorwegen hebben gedaan in de
Montzenlijn. U weet dat het laatste stuk, van Montzen tot aan de grens met Aken, nu ook
volledig geëlektrificeerd is. Met alle respect, maar de politiek van de spoorwegen wordt voor
een stuk aan de andere kant van de taalgrens bepaald. Die politiek is erop gericht alles zo veel
mogelijk via Montzen te leiden en zo weinig mogelijk via andere kanalen. Dat moeten we
ook mee in overweging nemen.

Voor wie alles wil weten over de IJzeren Rijn, is er trouwens maar één adres: de website van
het Nederlandse ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ik vind dat Nederland daar zeer open
in is. Mijnheer Penris, u vindt er zelfs het verdrag dat destijds is afgesloten.



Commissievergadering nr. C118 – OPE10 (2010-2011) – 27 januari 201154

De heer Jan Penris: Het Scheidingstraktaat van 1839.

De heer Jan Peumans: U kunt er alle mogelijke stukken vinden die betrekking hebben op
die IJzeren Rijn. Dat geef ik maar mee ter informatie.

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans: Ik las net in onze werkzaamheden dat een tegenbezoek aan de
Tweede Kamer in Nederland pas na 5 maart is gevraagd. Kunnen we dat niet versnellen, met
het oog op dit dossier, dat toch vrij prangend is? Kan dat niet in de komende weken
plaatsvinden?

De voorzitter: Dat heeft te maken met het feit dat er provinciale verkiezingen zijn in
Nederland, en die zijn bepalend voor de samenstelling van de Eerste Kamer.

De heer Peter Reekmans: Kunnen we, gelet op dit dossier, dan toch niet half maart gaan?

De voorzitter: We zullen eerst het antwoord van de minister afwachten.

De heer Peter Reekmans: Natuurlijk.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Geachte leden, ik dank u voor de talrijke vragen. We moeten het
debat eerst en vooral enigszins afbakenen. Ik wil verwijzen naar de discussie die hier al op 25
maart 2010 is gevoerd. Ik heb toen het verband gelegd met de IOK-studie. Ik heb toen wat
toelichting gegeven en heb gezegd dat we die studie mee in overweging zouden nemen bij de
spoorstrategie die we nu aan het ontwikkelen zijn. Er zijn een aantal werkgroepen bezig.
Vorige week maandag of dinsdag heb ik daarover een overleg met de heer Fernand Desmyter,
mijn leidinggevend ambtenaar, die bezig is met een aantal werkzaamheden ter zake. We
proberen alles in rekening te brengen in die spoorstrategie.

Mijnheer Peeters, ik heb in het verslag gelezen dat u toen ook vragen hebt gesteld. U hebt
verwezen naar die Montzenlijn. Ik heb toen ook een aantal insteken gegeven. Ik heb ook
gesteld dat het van belang is voor Vlaanderen om te proberen die totaalstrategie vast te
leggen. De administratie is nu dat werk aan het verrichten. Als ze een resultaat heeft, lijkt het
me nuttig dat ze dat hier komt voorstellen, zodat we daarover kunnen debatteren.

De aanleiding tot al deze vragen is iets dat ook mij zorgen heeft gebaard. De heer Penris heeft
dat terecht opgemerkt toen hij heeft verwezen naar de CEPA-receptie. Een tijdje geleden
hebben ook wij het bericht gekregen dat onder meer een Duits politicus een aantal uitspraken
heeft gedaan. De conclusie zou zijn dat de IJzeren Rijn voor de eerstkomende twintig jaar van
de baan zou zijn. Ook in de Nederlandse pers is ter zake iets verschenen, op 7 januari 2011,
naar aanleiding van een mededeling van de Nederlandse gedeputeerde Bert Kersten aan het
Algemeen Nederlands Persbureau.

De berichten zijn enkele dagen later formeel ontkend door de heer Reinhard Bettzuege, de
Duitse ambassadeur in België. De ambassadeur heeft ook benadrukt dat het parlement van
Nordrhein-Westfalen nog altijd unaniem achter zijn beslissing staat met betrekking tot het
opnieuw in gebruik nemen van de IJzeren Rijn. Er is dus veel gebeurd op enkele dagen, maar
toen ik ben gaan spreken bij de mensen van de Antwerpse haven was daar nog geen
duidelijkheid over. Er is hier al veel over gedebatteerd. We hebben een standpunt. Er zijn al
procedures geweest. Het was toch wel belangrijk voor mij om dat signaal te geven.
Dergelijke signalen kunnen we niet negeren. We moeten daar op een verstandige manier mee
omgaan en duidelijkheid krijgen.

Het is natuurlijk niet alleen bij die uitspraak gebleven. De Vlaamse overheid heeft via de
Permanente Vertegenwoordiging en de federale overheid via de Belgische ambassade in
Berlijn contact opgenomen met de Duitse overheid. Uit deze contacten blijkt dat in het
Bedarfsplan Schiene – een studieopdracht over de toekomstvisie voor het spoor, zowel voor
goederen als personen – dat aan het Bundesparlement in Berlijn is voorgelegd, de IJzeren
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Rijn wel degelijk nog voorkomt. In dit plan is de voorkeur van het Duitse Verkeersministerie
voor het historisch tracé, op basis van een kosten-batenanalyse die in opdracht van de Duitse
overheid werd gerealiseerd, neergeschreven. Onze diensten hebben dat bevestigd.

Volgens de FOD Vervoer en Mobiliteit heeft de Deutsche Bahn de budgettaire middelen
beschikbaar om op het historische tracé werken uit te voeren en te moderniseren op eigen
initiatief. Zij hoeft dus Nordrhein-Westfalen niet te consulteren.

Ik heb in de pers ook de uiteenzetting van staatssecretaris Schouppe gelezen. Hij bevestigt
grotendeels wat ik hier ook bevestig. Voor die 4,5 miljoen euro hebben wij niet aan collega
Schouppe maar aan Infrabel uitleg gevraagd. Die brief is in opmaak of intussen al verstuurd.

Er blijven nog een aantal vragen. Hoe komt zo’n gerucht tot stand? Hoe komt het in de pers?
Verkiezingen kunnen daar een rol in spelen, maar de afspraak is in elk geval gemaakt dat
minister-president Peeters op 4 maart zijn collega van Nordrhein-Westfalen, mevrouw
Hannelore Kraft, ontmoet om over dit dossier en nog een aantal andere dossiers te praten.

Strikt genomen moet Nordrhein-Westfalen zijn zegen niet geven, maar als er van daar
geruchten komen, dan is het toch wijs en politiek verstandig om contact op te nemen. Hij wil
correct geïnformeerd worden en we willen ook de relaties goed onderhouden. De minister-
president zal wijzen op het belang van de IJzeren Rijn. In afwachting van het overleg, zijn er
geen andere initiatieven meer gepland. Er is dus informatie vanuit de centrale Duitse overheid
gekomen, en binnenkort is er overleg tussen onze minister-president en zijn collega
Hannelore Kraft.

Op mijn overleg met mijn Nederlandse collega, mevrouw Melanie Schultz van Haegen,
hebben wij één groot dossier besproken: de problematiek van het kanaal Gent-Terneuzen als
maritieme ontsluiting van de haven van Gent. In de rand is wel even gesproken over het
bericht dat in de krant verschenen was, maar we zijn er niet dieper op ingegaan. Er is ook
even gesproken over hoe we de krachten kunnen bundelen om de bevaarbaarheid van de
Schelde te verbeteren binnen de capaciteit die ze nu heeft. Intussen komen er ook vanuit
Zeeuws-Vlaanderen een aantal vragen.

Er was ook geen aanleiding om expliciet over dit dossier te spreken omdat het Duitsland was
dat afstand van dit project zou nemen. Die informatie is dus tegengesproken en de minister-
president zal nog met zijn collega uit Nordrhein-Westfalen spreken.

Na 4 maart zullen we wellicht een verslag van dat onderhoud krijgen. Ik zal tegen dan
misschien ook informatie hebben van Infrabel. De IJzeren Rijn is een van de belangrijke
Europese goederentransportassen. Het is een prioritair TEN-T-project waarvoor de Europese
Commissie communautaire financiële bijstand wil toekennen. Het is uiteraard van belang om
te weten hoe de engagementen zijn en op welke manier ze al dan niet nageleefd worden.

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans: Voorzitter, we zullen het gesprek moeten afwachten. We zullen
het bezoek aan de Tweede Kamercommissie moeten aangrijpen om dit dossier vooruit te
helpen.

Sinds ik hier in het parlement ben, komt dit dossier regelmatig aan bod. Af en toe horen we in
een ander land een andere mening. Eerst was Wallonië tegen, nu is Rudy Demotte voor. We
horen voortdurend andere signalen. Het is toch wel een belangrijk dossier, ook voor
Vlaanderen. We moeten toch eens weten wat het de komende jaren zal worden. Nogmaals,
we krijgen uit Nederland, uit Duitsland, zelfs uit eigen land, voortdurend andere signalen. We
moeten nu eens doorbijten.

Nadat we de antwoorden kennen van Duitsland en van Nederland, moeten we toch nog eens
naar de kostprijs kijken, zeker als we de Europese subsidies dreigen mis te lopen. Dan
moeten we in deze commissie een grondig debat voeren.
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De voorzitter: De heer Keulen heeft het woord.

De heer Marino Keulen: Wordt vervolgd.

De voorzitter: Mevrouw Jans heeft het woord.

Mevrouw Lies Jans: Voorzitter, u hebt indertijd een weddenschap aangegaan dat de IJzeren
Rijn er nooit zou komen. Minister, ik zou van u wel eens willen weten of u nog gelooft in dit
dossier. Ik denk dat het in het kader van een Vlaamse spoorstrategie belangrijk is om te weten
waar we aan toe zijn. Als dit er niet komt, moeten we naar alternatieven zoeken. Ik hoop
alvast dat we in dit dossier verder geraken.

De heer Jan Peumans: Ik zit al dertig jaar in de politiek. Ik volg het dossier al dertig jaar. U
kunt bij mij in de bananendozen komen kijken wat er allemaal over de IJzeren Rijn gezegd is.
Ik ben een weddenschap aangegaan met Eddy Bruyninckx, de grote baas van de haven, op
een receptie in Antwerpen. Daar worden we tenminste uitgenodigd, door de andere havens
niet. Binnen twintig jaar zijn we allebei 80, want we zijn allebei van 1951. Dan komen we
opnieuw samen in het Hilton en zullen we eens kijken wat de stand is van de IJzeren Rijn. Ik
denk dat die er dan nog niet is.

Het Duitse verhaal is één verhaal, maar het Nederlandse is nog een heel ander verhaal. De
Nederlanders verzetten zich op alle mogelijke manieren, in verband met geluidsoverlast. De
minister moet een geluidskartering maken ingevolge de Europese verordening. Of stop je
alles onder de grond? Ik wil wel eens zien hoe ze in noordelijk Belgisch-Limburg zullen
reageren. Ik verwijs ook naar de milieuproblematiek. Dat ding wordt zo duur. Wie gaat dat
betalen?

Je moet de spoorwegen zelf in de gaten houden. De Duitse spoorwegen schrijven het nog in.
Ik weet niet of het in het programma staat van de Belgische spoorwegen, maar ik heb er niet
veel van gezien.

De heer Jan Penris: Ik ben wel gerustgesteld door het antwoord van de minister, omdat we
nu weten dat het verhaal op Duits grondgebied financierbaar blijft. We hebben daar ook
tamelijk sterke engagementen. Ik vind het een goed idee dat de minister-president alsnog met
zijn collega in Nordrhein-Westfalen over dit dossier praat. Al was het maar omdat je zo’n
project niet alleen gefinancierd moet krijgen, maar ook nog uitgevoerd. Lokale staten zijn
daarvoor meer bevoegd.

Minister, ik houd u ook aan uw woord dat u een brief gaat schrijven naar uw federale collega
en partijgenoot, de heer Schouppe. (Opmerkingen van minister Hilde Crevits)

Naar Infrabel? Excuseer, ik heb u verkeerd begrepen. U zult in de brief opheldering vragen
over de 4,5 miljoen euro. Ik vind dat belangrijk genoeg. Ik hoop dat u ons dat antwoord ook
kunt bezorgen.

Ik wil nog iets zeggen aan de collega’s uit de Kempen. Ik heb begrip voor hun problemen en
bedenkingen bij dit dossier. Maar ik denk dat de heer de Kort zeer terecht heeft gezegd: als je
pleit voor een modal shift, moet je er iets voor over hebben. Wil je dat de vrachtwagens over
de Boudewijnsnelweg blijven razen, of zoek je naar alternatieven? Als je alternatieven wilt
die milieuvriendelijk zijn, zul je moeten investeren in het spoor in Vlaanderen. Het verhaal
van de aantakking richting Betuwelijn, vergeet dat. Er is misschien een moeilijk draagvlak in
de Kempen, maar in Nederland is er helemaal geen draagvlak. Dat verzeker ik u.

De heer Ward Kennes: Het punt is niet dat we voor of tegen zijn. Als die IJzeren Rijn er
komt – en er zullen ongetwijfeld motiveringen zijn om die te realiseren –, wordt er in een
bepaalde regio gevraagd om flankerende maatregelen. Zoals al een paar keer gebleken is bij
grote infrastructuurwerken, is het draagvlak erg belangrijk. Als men dan toch zulke grote
werken doet, is de vraag uitdrukkelijk om ook een aantal in verhouding tot het totaal
misschien beperkte, maar toch niet onbelangrijke flankerende maatregelen te nemen, om dat
draagvlak te behouden. Het gaat niet over voor of tegen. Men is voor de modal shift. Maar
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mensen maken ook berekeningen en in die zeven gemeenten zou dat heel zwaar kunnen
doorwegen. Het is vanuit een positieve bekommernis dat ik dat hier vandaag heb aangebracht.

De heer Dirk Peeters: Ik wil me aansluiten bij wat de heer Kennes zegt. Ik begrijp ook niet
goed wat de heer de Kort daarstraks een beetje verwijtend zei. Uiteraard zijn wij ook voor de
modal shift. Uiteraard willen wij die vracht ook op de trein. Maar iedereen stelt vast dat het
met die IJzeren Rijn vastloopt. Voorzitter, u begint te wedden dat die er binnen twintig jaar
nog niet is.

Er zijn misschien alternatieven op de Betuwelijn, die onderbezet is en blijft, ook wanneer de
Maasvlakte 2 op capaciteit is. Die ligt ondertussen in Nederland. Er is veel weerstand tegen
geweest, maar ze ligt er wel. Ik denk dat we sneller langs die weg kunnen sporen dan wachten
tot we met ons historisch tracé bezig zijn. Daarom zoek ik die opening. Kunnen we dat
gesprek niet op gang brengen om resultaat te halen, in plaats van ons dood te vechten in een
dossier waarin we enkel achteruit kunnen?

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Jan Roegiers tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister
van Mobiliteit en Openbare Werken, over het gesprek met haar Nederlandse
ambtsgenoot, mevrouw Melanie Schultz van Haegen, over de sluis in Terneuzen
- 914 (2010-2011)

Vraag om uitleg van mevrouw Patricia De Waele tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de nieuwe zeesluis voor het kanaal
Gent-Terneuzen
- 928 (2010-2011)

Vraag om uitleg van de heer Sas van Rouveroij tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de bouw van een tweede zeesluis in
Terneuzen
- 951 (2010-2011)

De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers: Ik wil ook mijn bijdrage leveren aan Gedichtendag. Het gaat over
verliefd zijn.

Zo gaat het, zo ging het en zo zal het altijd gaan.
Afspreken in cafés op de sluitingsdag.
Aan de verkeerde zijde van bruggen staan.
Tussen duim en wijsvinger, als brandende as,
het fout begrepen telefoonnummer.
Parken te nat, hotels te vol, Parijs te ver.
Liefde als een veelvoud van vergissingen.
Onbeholpen woorden als zo-even op zak en
zoveel zin om, los van de wetten
van goede smaak en intellect, te schrijven
dat van de stad waar je elkaar voor het eerst zag,
een plattegrond bestaat, waarop een kus,
die het nauwelijks was, geregistreerd werd.

Het is een gedicht van Eddy Van Vliet. Hij bracht het ooit zelf in het Vlaams Parlement op
een Gedichtendag. Voor mij blijft het een topper.

Vlaanderen en Nederland willen tegen deze zomer een akkoord hebben over wie welke
kosten gaat dragen van een nieuwe grote zeesluis in Terneuzen. Die is erg belangrijk voor
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grote zeeschepen voor de bereikbaarheid van de haven van Gent. Vlaanderen en Nederland
willen ook zoveel mogelijk Europees geld binnenhalen. Dat is afgesproken op een
ontmoeting tussen u, minister, en uw Nederlandse ambtsgenoot Melanie Schultz van Haegen
op 12 januari 2011.

Aanvankelijk werden drie sluisvarianten bestudeerd: een kleine zeesluis, een grote zeesluis en
een combisluis. Daar is een akkoord over bereikt. Nu wordt alleen nog het voorkeursproject
van de grote zeesluis verder ontwikkeld.

Minister, kunt u ons meedelen wat het onderhoud met mevrouw Schultz van Haegen concreet
inhield met betrekking tot de bouw van een grote zeesluis in Terneuzen? Wat is het verdere
tijdspad dat is afgesproken tussen de Vlaamse en Nederlandse regeringen? Op welke manier
denken Vlaanderen en Nederland aanspraak te maken op het aangekondigde Europese geld?
Op welke manier wenst u de knelpunten van de kostprijsverdeling en het grensoverschrij-
dende aspect van een pps-constructie aan te pakken?

Ik wil ook in naam van de heer Van Malderen enkele vragen stellen. Hij moest weg.

De voorzitter: De vragen van de heer Van Malderen zijn zonder voorwerp. Ik zal u zeggen
waarom. Als we dit systeem gaan toepassen, kan één lid alle vragen stellen voor alle anderen.
Dat is een ondergraving van onze vragen om uitleg.

De heer Jan Roegiers: Oké, dat begrijp ik.

De voorzitter: Dat is bovendien niet fair ten opzichte van collega’s die wel die moeite doen.

De heer Jan Roegiers: Voorzitter, u hoeft zich echt niet te verantwoorden.

De voorzitter: Het Reglement zegt: “Het recht van een vraagsteller om het woord te voeren
is persoonlijk. Als de vraagsteller afwezig is, wordt de vraag als ingetrokken beschouwd.”

Dat mag een duidelijk signaal zijn aan de commissie. Ik heb geen probleem met de heer Van
Malderen, maar we mogen de vragen om uitleg niet oneigenlijk gaan gebruiken.

De heer Jan Roegiers: Akkoord.

De voorzitter: Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele: Voorzitter, minister, woensdag 12 januari raakte bekend dat u
een akkoord hebt met uw Nederlandse collega, Melanie Schultz van Haegen. Vanaf nu wordt
er enkel nog onderhandeld over een nieuwe grote zeesluis in Terneuzen. Deze nieuwe grote
zeesluis is noodzakelijk voor de verdere groei van de Gentse zeehaven die voor werk-
gelegenheid zorgt voor 70.000 mensen. De nieuwe zeesluis zou in gebruik genomen worden
tegen 2020. De grote zeesluis is absoluut nodig wil de Gentse zeehaven grotere schepen
aankunnen. Dankzij deze grote zeesluis zal de haven schepen kunnen ontvangen die tot 366
meter lang zijn, 49 meter breed en 15 meter diep, terwijl dat vandaag maar 265 meter lang, 37
meter breed en 12,5 meter diep is. U ziet, minister, ik heb goed geluisterd naar uw speech van
afgelopen vrijdag.

De kosten worden geraamd op 650 miljoen à 1 miljard euro. Daarvan zou Vlaanderen 80
procent betalen en Nederland 20. Dit is zonder meer goed nieuws en stelt de toekomst van de
Gentse haven veilig, alsook de toekomst van de vele mensen die voor hun broodwinning
afhankelijk zijn van de Gentse haven. De nieuwe zeesluis is dan ook van cruciaal belang voor
Gent, de regio rond Gent en bij uitbreiding heel Vlaanderen.

Minister, ik wijs nog op enkele knelpunten. De diepgang van het kanaal is vandaag slechts
13,5 meter. Men zal dus grote baggerwerken moeten uitvoeren om schepen te kunnen
ontvangen die een diepgang van 15 meter hebben. Daarnaast is er ook een probleem met de
tunnel in Zelzate onder het kanaal Gent-Terneuzen, want die ligt niet diep genoeg. Schepen
met een grotere diepgang zullen de haven van Gent dus nooit kunnen bereiken, zonder
bijkomende investeringen ter hoogte van de tunnel van Zelzate.
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Minister, wat is de concrete inhoud van de overeenkomst die u hebt afgesproken met uw
Nederlandse collega? Wat is de concrete planning in verband met het bouwen van de
zeesluis? Ik vraag dus een precieze timing.

Wat is de concrete planning betreffende de baggerwerken voor het uitdiepen van het kanaal
Gent-Terneuzen? In de pers lazen we dat de geschatte kostprijs tussen 650 miljoen euro en 1
miljard euro zou liggen. Kunt u duidelijkheid verschaffen over de geraamde kostprijs van de
zeesluis? Op welke manier zal het mobiliteitsprobleem worden aangepakt dat zal ontstaan
door de eventuele sluiting van de tunnel in Zelzate? Zal men voorzien in een nieuwe
tunnelverbinding onder het kanaal? Zo ja, waar? Zal de tunnel in Zelzate definitief worden
gesloten of zal men een nieuwe tunnel graven? Heeft men bij de timing rekening gehouden
met eventuele bijkomende werken aan de tunnel in Zelzate?

De voorzitter: De heer Van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Minister, 12 januari was een echte hoogdag, ook voor niet-
gelovigen, toen we hoorden dat u met uw Nederlandse collega tot een akkoord was gekomen
over de grootte van de zeesluis. De vraag dateert van het einde van de jaren 80. We zijn nu
bijna 25 jaar verder, dus is het wel degelijk een historisch moment. De 70.000 werknemers
die direct en indirect van die haven afhankelijk zijn, zullen u dankbaar zijn. U zult wel zien
op welke manier ze dat zullen uiten. Laten we hopen dat dat niet te veel electoraal is. Dat
bedoel ik bij wijze van spreken, want u hebt een heel belangrijke inspanning geleverd die u
lang geleden hebt aangekondigd. U hebt veel beloofd, maar u hebt uw belofte gehouden,
waarvoor dank.

Minister, om elkaar goed te begrijpen, wil ik van u horen dat het gaat over het maatgevend
schip zoals wij dat voor ogen hebben. De grote zeesluis houdt een maatgevend schip in van
360 meter lang, 49 meter breed en 15 meter diep. Als we het over hetzelfde maatgevend schip
hebben, is de vraag enkel nog hoe het nu verder loopt. Wat zijn de perspectieven met
betrekking tot de realisatie van deze sluis? De oorspronkelijke timing was 2018. Kunnen we
die timing aanhouden? Dat zou fijn zijn. Als dat niet zo is, hebt u dan een nieuwe timing
waarop we ons kunnen oriënteren?

Minister, wie betaalt wat? Ik hoor mevrouw De Waele zeggen dat u het had over 20/80-
verhouding. Jammer genoeg was ik ziek, maar dat kan niet. Iemand had het daarover.

Minister Hilde Crevits: Ik heb daar geen uitspraak over gedaan.

De heer Sas van Rouveroij: Dat dacht ik ook. Het zou me ten zeerste verbazen mocht
daarover een akkoord bestaan. Kunt u nog even uitleggen hoe u tot dat akkoord wilt komen?

De voorzitter: De heer Penris heeft het woord.

De heer Jan Penris: In tegenstelling tot u, voorzitter, word ik wel uitgenodigd in Gent.
Morgen heb ik een afspraak met Daan Schalck en zijn staf. De friendly port kennende, zullen
we goed worden ontvangen op de Van Artevelde en zullen we hopelijk veel goed nieuws
mogen vernemen. Het is u gegund, de haven doet het goed, het was een van de sterkste
groeiers in de Hamburg-Le Havre-range, u komt stilaan bij de grote en interessante havens.
Maar dat moet een natraject krijgen.

Ik ben er nooit tegenstander van geweest dat u de infrastructuur moet krijgen die u verdient.
Ik en mijn fractie zijn altijd voorstander geweest van een snelle realisatie en die tweede,
grote, op huidige zeemaat gebaseerde zeesluis in Terneuzen. Laat dat duidelijk zijn.

De Zeeuwen geven wel een draagvlak mee. Ze hebben er alle belang bij. Ze koppelen hun lot
aan dat van Gent. Laten we van dat gunstige moment gebruikmaken om het dossier zo snel
mogelijk vlot te trekken.

We moeten wel voorzichtig zijn, want de burgemeester van Terneuzen zegt dat hij dit dossier
niet wil koppelen aan andere dossiers. We kennen zijn verzuchtingen natuurlijk wel. Er is niet
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alleen een tunnelprobleem in Zelzate, er is ook een belangrijk verkeersprobleem in Sluiskil.
Ook daar zal men van Vlaanderen een welwillende inspanning verwachten, en ook daarmee
zult u voldoende rekening moeten houden.

Minister, over die verdeelsleutel 80/20 is er inderdaad gesproken. Dat kunt u blijkbaar niet
bevestigen. De kranten hebben blijkbaar ergens een bericht opgepikt. Dat maakt mijn
rekening niet volledig. Als havenbestuurder in een ander havenbedrijf ben ik wel
geïnteresseerd in wie wat gaat betalen voor het Vlaamse deel. De haven van Antwerpen gaat
voor de tweede sluis op de Linkerscheldeoever een grote inspanning doen. Andere havens
hebben misschien minder centen, maar het zou nuttig zijn dat u toch al een tipje van de sluier
zou kunnen lichten wat de Vlaams-Gentse verdeelsleutel betreft.

De voorzitter: Mijnheer Penris, we worden natuurlijk wel uitgenodigd door de haven van
Gent. Ik had het over de nieuwjaarsreceptie.

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Zoals u allen weet, heb ik op 12 januari mijn nieuwe Nederlandse
collega, mevrouw Schultz van Haegen, onder andere bevoegd voor Infrastructuur, voor het
eerst ontmoet. Een aangename vaststelling was dat we op dezelfde dag geboren zijn, op 28
juni. Ze is drie jaar jonger dan ik.

We hebben een goed gesprek gehad. Voor mij was dat gesprek bijzonder belangrijk. Ik was
zelfs een beetje zenuwachtig. Het was voor mij een kennismaking met de nieuwe
bewindsploeg, dus moest ik zeker de bevestiging krijgen dat de nieuwe minister op dezelfde
manier als de vorige minister bereid was om aan dat dossier te werken. U weet dat er een
onderhandelingsgroep is die enorm veel werk heeft geleverd. Voor mij is de eerste premisse
dat als je in dat dossier stappen voorwaarts wilt maken, we dat met dezelfde mensen kunnen
doen op dezelfde manier en dat er gebruikgemaakt wordt van de bestaande knowhow.

Verwachten dat je op zo’n bijeenkomst tot een globaal akkoord komt over wat we gaan doen
en wie wat gaat betalen, is uit den boze. Ik kwam uit volgende situatie. Op 16 april 2009, nog
niet zo lang geleden, hebben de toenmalige bewindslieden besloten om de onderhandelingen
te starten over de financieringsaspecten en nog een aantal andere technische zaken die
moesten worden uitgeklaard, voor drie projectalternatieven. Dat was de combisluis, de kleine
zeesluis en de grote sluis. In het SAF-advies (Stakeholders Advies Forum) kwam die grote
zeesluis als goed naar voren, maar Nederland was niet bereid de onderhandeling te focussen
op één alternatief.

Aan de vooravond van het gesprek met minister Schultz van Haegen zaten we met de idee dat
we sowieso moeten trechteren. Het is niet zo gemakkelijk over drie varianten te praten. Het is
toch verstandiger om je energie te richten op twee, en in het beste geval op één zaak. Het uur
dat we hadden, hebben we volledig besteed aan de vraag hoe we dat dossier verder zullen
aanpakken.

Ik deel de euforie niet: we zijn er nog niet, het is een dossier waar we stap voor stap aan
moeten voortwerken. Ik was wel bijzonder aangenaam verrast door de manier waarop het
gesprek is verlopen. Minister Schultz van Haegen zei dat ze weet dat Vlaanderen maar over
één alternatief wil spreken, en dat pleit voor de onderhandelingsgroep en het voorbereidende
werk, waarbij mijn voorganger en ikzelf altijd zeer duidelijk zijn geweest over wat we willen.
De Nederlandse minister zei dat ze bereid was om mee in dat scenario te stappen – het is de
eerste keer dat men mij dat zo heeft gemeld – en om onze energie de komende zes of acht
maanden uitsluitend te wijden aan de uitwerking van dat ene alternatief.

We weten dat het SAF-advies zes randvoorwaarden bevat. Er is heel uitdrukkelijk gesteld dat
de effecten moeten worden bekeken. We moeten bekijken wat we meenemen en wat niet. De
onderhandelingsdelegatie moet daar nu aan voortwerken.
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Wij als ministers hebben gezegd dat het werk dat geleverd is, oké is. We hebben aan de
onderhandelingsdelegatie een nieuwe opdracht gegeven, tot eind juni. Ik hoor hier mensen
vragen wanneer we dat willen realiseren. In juni heb ik een mededeling aan de Vlaamse
Regering verspreid over hoe de drie sluisdossiers kunnen worden aangepakt, via moeders en
dochters die moeten worden opgericht. Daarbij is een timing van 2018 gezet. Dan moeten we
wel de komende maanden erdoor proberen te geraken. Mensen zeggen me: er is toch al heel
veel voorbereidend onderzoek gebeurd. De berekeningssystematiek van de kostprijs van de
investering verschilt. We hebben dan aan de voorzitters van de onderhandelingsdelegaties de
opdracht gegeven om tegen eind juni 2011 een akkoord voor te bereiden over de
verschillende aspecten inzake bekostiging en financiering. Mijnheer van Rouveroij, ik kan u
geruststellen. Ik ken niet alle maten van buiten, maar de 49 ken ik zeer goed omdat ik daar
een heel exposé over heb gegeven in de haven. Ik heb er ook de diepte en de lengte bij
vermeld. De 49 klopt, dus de rest zal ook wel kloppen.

Er moeten nog een paar knelpunten overwonnen worden. Ik geef er twee. Naast wie wat gaat
betalen, is er het probleem hoe de financieringsstructuur eruit zal zien. Nederland was altijd
tegen een grensoverschrijdende en DBFM-constructie. De nieuwe regering wil wel wat
openingen maken voor dergelijk pps-projecten en ook Europa is bezig om een aantal
ontwikkelingen daarin toe te laten. We moeten nu uitklaren op welke manier we een dergelijk
grensoverschrijdend samenwerkingsverband kunnen realiseren.

Zes maanden is een korte periode. Ik heb daar op de haven ook al bezorgdheid over gehoord.
Men vraagt zich af wat er gebeurt als we er nog niet zijn na zes maanden. Is het dan gedaan
en ligt die sluis dan in de vuilnisbak? Neen, natuurlijk niet. Ik heb met minister Schultz van
Haegen afgesproken dat we elkaar eind juni terugzien om een wederzijds verslag te geven
van waar we staan. Wat heeft de focus van zes maanden op één project opgeleverd wat betreft
zaken als btw en dergelijke? Het grote voordeel is dat we ons nu eindelijk kunnen focussen
op één alternatief. Vandaar dat de onderhandelingsdelegatie zowel aan Nederlandse zijde als
aan Vlaamse zijde enorm opgetogen was.

Nederland vraagt om een beroep te doen op de Europese TEN-T-middelen. Wij hebben
gesteld dat we bereid zijn om zelfs initiatiefnemer te zijn voor het dossier, op voorwaarde dat
en pas nadat we een akkoord hebben bereikt. Die TEN-T is voor mij wel voorwaardelijk ten
opzichte van het dossier van de grote sluis. De keuze voor de grote sluis wordt gemaakt, en
als we het eens zijn over de manier waarop en over de verdeling tussen Vlaanderen en
Nederland van wie wat zal betalen, dan kunnen we verder praten over het indienen van een
dossier bij Europa. Het is niet onbelangrijk dat we op die manier de systematiek opbouwen.

Wat betreft de concrete planning, is het evident dat we starten in 2014 en werken tot 2018.
Dat is het schema. Laat ons er nu aan voortdoen. We nemen geen twee jaar tijd meer om na te
denken.

Mijnheer Penris, u hebt duidelijk gevraagd hoe het zit met de intern Vlaamse verdeling. Voor
mij is de eerste prioriteit te weten wat de kostprijs is voor Vlaanderen en Nederland. Ook in
de manier waarop we die grote zeesluis realiseren, bestaan er nog verschillende modaliteiten.
We moeten nog een pak zaken uitklaren.

De timing blijft gelijk. De timing is scherp gezet, met als bedoeling die andere timing te
kunnen houden. Collega Penris, ik begrijp uw vraag, maar elke haven moet een responsabili-
seringsbijdrage leveren. Ik zal daar vandaag geen uitspraak over doen. Het eerste luik gaat
voor mij over wie wat betaalt op regio-overschrijdend niveau. Daarna pas gaan we ook het
tweede luik aanpakken. Het principe is echter wel duidelijk: die responsabiliseringsbijdrage
moet er zijn.

In Antwerpen heb ik een compliment gekregen. Men zei dat ik wel bereid was om vooruit te
gaan in Antwerpen, dat ik niet gewacht heb. Men apprecieert dat. Als ik langs de andere kant
moet wachten tot ik met iedereen een volledig akkoord heb, gaan we misschien door één
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dossier achterblijven. Ik heb ervoor gekozen om dossier per dossier vooruit te gaan. Je kunt
daar voor of tegen zijn. Ik zal dat met de nodige fairness proberen te bekijken, zoals het
regeerakkoord mij trouwens oplegt.

Ik heb mij niet over uitgesproken over de kostprijsverdeling van 80/20, maar ik heb wel
begrepen dat er in die oude teksten zo’n verdeling zat. We hebben afgesproken om uit te gaan
van het concrete dossier. Waar zitten de winsten? Wie heeft waar baat bij? We willen
proberen op een pragmatische wijze tot een akkoord te komen, zonder voorop te stellen wie
wat moet. Ook de vroegere debatten worden van tafel geveegd wat dat betreft. We kijken
enkel naar de wederzijdse meerwaarden in dit dossier.

Wat de pps-constructie betreft, zijn er verschillende mogelijkheden. Een van beide zou de
trekker kunnen zijn of beide in een grensoverschrijdende pps. Dat moet worden uitgeklaard.

Ik ben daar niet mee naar de regering geweest, ik heb daar ook geen goedkeuring voor
gevraagd. Dat was ook niet nodig. Het gaat over een opdracht die aan een onderhandelings-
delegatie wordt gegeven. Zodra er een akkoord is voorbereid, moet ik wel naar de Vlaamse
Regering, want dat is iets wat impact zal hebben op de latere besluitvorming. Nu was dat
echter niet nodig. We hebben een gezamenlijk persbericht opgesteld. Er was ook geen verslag
van. Dat was een officiële ontmoeting. Dat de zegen voor de persontmoeting langs beide
kanten werd gegeven – de afmetingen staan er trouwens zelfs in, denk ik – is het wederzijdse
engagement dat genomen is.

In mijn antwoord over de planinitiatieven loop ik het gevaar wat technisch te worden. Dat
project moet gerealiseerd worden op Nederlands grondgebied, wat betekent dat de
Nederlandse regelgeving moet worden gevolgd. Daar geldt een Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT-systematiek). Er moet een no-regret-studie
worden gemaakt. Die procedure en dat vervolgtraject moeten worden gevolgd. Er is tussen de
bewindslieden afgesproken om een planstudiebesluit – alles wat vergunningen en dergelijke
aangaat – te nemen zodra er een akkoord is over de verdeling van de kostprijs en de manier
waarop we dat gaan doen. Het is namelijk weinig zinvol om die zaken uit te klaren vooraleer
we weten hoe we dit budgettair moeten aanpakken. De lopende onderhandelingen hebben als
doel invulling te geven aan die twee punten.

Mevrouw De Waele, u hebt een aantal punctuele vragen gesteld. In dat beleidsvoorbereidend
onderzoek werden een aantal aanpassingen aan het kanaal in een gefaseerde langetermijn-
planning opgenomen, na de realisatie van de sluis. We moeten in ieder geval eerst kijken op
welke manier en onder welke budgettaire voorwaarden we die grote zeesluis kunnen
realiseren. We moeten bepalen wat daarbij moet worden meegenomen in het flankerend
programma. Er zijn zes SAF-voorwaarden die mee bediscussieerd worden. Dat heeft
natuurlijk ook zijn impact op de kostprijs. Ook daar verschillen de rekenmodellen tussen
Nederland en Vlaanderen. De bewindslieden hebben nu ook de opdracht om dat uit te klaren,
om het zo realistisch mogelijk eens te raken over de verdeelsleutel.

Ik excuseer me dat ik daar nu niet zo diep op kan ingaan. De komende zes maanden zal
uiteraard alle energie worden gebruikt om die zaken uit te klaren, om hetzelfde advies als
basis te nemen, maar vooral om te kijken hoe we tot een realistisch realisatietraject kunnen
komen.

Intenties, percepties en emoties zijn gevaarlijk, dat weet ik. Ik kan mij vergissen, maar ik had
wel de stellige indruk – en dat is mij ook bevestigd door mijn Nederlandse collega – dat het
daar echt wel menens is. Ik heb het gevoel dat ze echt wel door willen gaan met dit dossier.
We hebben elkaar ook niet vermoeid met de voordelen van dit of dat scenario. Zij beseffen
ook – en ik heb ondertussen al een aantal Zeeuwse ‘fans’ van het project ontmoet – dat er
overal baten liggen. Ik hoop dat we daar in de komende maanden ook door geraken.

Mijnheer van Rouveroij, het is inderdaad goed nieuws, maar u weet dat ik een voorzichtig
iemand ben. Ik heb misschien wat te snel de traject control aangekondigd, maar voor de rest
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ben ik vrij voorzichtig. Voor mij is het binnen zes maanden echt cruciaal. De
onderhandelingsdelegaties moeten heel veel werk verrichten en zij beseffen dat ook. Ik zal
een zeer gelukkige minister zijn als de contouren voor die financiering binnen zes maanden
vastleggen. Als het wat langer is, is dat voor mij ook goed. Maar tegen die tijd moeten we
toch de hefbomen hebben. Dan volgt nog de onderhandeling met Gent en volgen er nog een
aantal procedures. De wil en bereidheid zijn er langs beide kanten. Het is voor mij cruciaal
dat ik mijn collega eind juni terugzie en dat we dan bekijken of we nog op het goede spoor
zitten.

De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers: Minister, ik wil u uitdrukkelijk danken voor uw antwoord. U hebt een
realistisch beeld geschetst. Ik kan mij echter niet van de indruk ontdoen dat u een beetje
optimistisch bent. Het is heel fijn te horen dat dat het gevoel is dat u hebt overgehouden aan
de gesprekken met uw Nederlandse collega. Als Gentenaar en als liefhebber van onze
Vlaamse havens vind ik dat heel goed nieuws. Ik heb geen bijkomende vragen. Ik hoop alleen
dat we op 28 juni, niet alleen naar aanleiding van uw verjaardag maar van de vooruitgang die
we tegen dan hopelijk zullen hebben geboekt, met zijn allen een glas champagne kunnen
drinken. Minstens één.

De voorzitter: Mevrouw De Waele heeft het woord.

Mevrouw Patricia De Waele: Minister, ook ik vind dit zeer positief. Ik ben blij dat u
enthousiast bent om die strikte timing te willen respecteren en dat we misschien binnen zes
maanden een vervolg krijgen dat ons nog enthousiaster zal maken.

Mijnheer van Rouveroij, over die 20/80-procentverhouding heb ik uiteraard in de krant
gelezen. Maar er staat niet bij of het van de minister komt. Noch ik noch de minister staat in
voor die bedragen. Dat ter verduidelijking.

Minister, u weet dat mijn grootste vraag gaat over of u rekening zult houden met het grote
knelpunt op Vlaams grondgebied: het ondiepe kanaal Gent-Terneuzen en de veel te geringe
diepte van de tunnel in Zelzate. U zult het met mij eens zijn dat het voor de bedrijven in de
Gentse haven nog altijd niet de grote oplossing is als grote schepen die door de tweede
zeesluis van Terneuzen komen, niet in Gent kunnen geraken of als er een lichting moet
gebeuren. Als grote schepen moeten worden gelicht voor de tunnel van Zelzate, brengt dat
grote kosten met zich mee. De bedrijven zijn daar niet mee gediend. Daarom vraag ik
uitdrukkelijk om in uw planning ook rekening te houden met het feit dat wij in Gent nog
altijd niet de grote schepen zullen kunnen binnenkrijgen als er aan die diepgang en aan die
tunnelverdieping niets gebeurt. Wilt u daaraan denken bij de kostenbesprekingen?

De voorzitter: De heer van Rouveroij heeft het woord.

De heer Sas van Rouveroij: Op 12 januari verraste het mij dat we plots met één alternatief
konden voortgaan. In Gent dachten wij allemaal dat de twee andere alternatieven, de combi
en de kleine, nog zouden worden meegesleurd. Een beetje tegen onze goesting. Tot in juni,
tot wanneer de technische en financiële analyses achter de rug zijn. We zijn dus zeer
verheugd omdat u erin geslaagd bent om hierover met uw collega snel overeenstemming te
bereiken. Ik hoor dat er relatief weinig weerstand was. Dat pleit voor uw eerlijkheid. Er was
zelfs geen weerstand meer.

Minister Hilde Crevits: Er was een grote bereidheid om te zeggen dat we vooruit gaan. Het
was belangrijk dat men nog eens hoorde dat het andere voor ons geen optie was. Ik heb
daarnet gealludeerd op de koppeling van de Europese subsidies aan één alternatief, het enige
alternatief voor ons. Er was een grote duidelijkheid. Men zegt dat wij in het voorbije jaar tijd
hebben verloren. Maar Vlaanderen heeft in dit dossier altijd met één stem gesproken. Die
boodschap is zo overgekomen. Wij hebben geen tijd gehad om over andere dossiers te
spreken, maar er is geen ruzie over geweest. Ik had niet gedacht om op drie te eindigen, ik
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dacht dat ik er zeker één weg wilde. We wisten niet waar we zouden landen. We gingen
discussiëren over één. Maar men voelde daar ook aan dat het niet gezond is om je energie in
twee alternatieven te stoppen. Zo kun je niet vooruit. Daarom was het positief.

De heer Sas van Rouveroij: Temeer omdat we maar al te goed weten dat het debat voor een
deel emotioneel wordt gevoerd. Gunt men het, vanuit Nederlandse hoek gezien, een Vlaamse
haven om die grote zeesluis aan de voordeur te krijgen? Elk traject heeft zijn voor- en
nadelen, maar het is duidelijk dat de Nederlandse belangen perfect gediend worden door een
kleine oplossing. Het gaat dus ook om een mentaal concept: is Nederland bereid om
Vlaanderen en een Vlaamse haven de grotere en de betere oplossing te gunnen? Ik ben blij
dat de nieuwe Nederlandse regering en u hier voor een doorbraak hebben gezorgd.

Mijnheer Penris, ik waardeer wat u hebt gezegd. U gunt het de haven van Gent. Het is niet de
eerste keer dat u zo mild bent en dat u meedenkt vanuit het Vlaamse perspectief waarin de
vier havens thuishoren. Het venijn zat een beetje in de staart. Het is niet echt een venijn. Wij
weten dat ook in Gent en, minister, u hebt daar juist op geantwoord. Het gaat over het
zogenaamde level playing field waarover minister-president Peeters het ooit had, en wij
herhalen dat nu allemaal keer op keer. Het gaat over draagkracht. Minister, u hebt gezegd dat
er een responsabilisering komt. De haven van Gent weet heus wel, minister en mijnheer
Penris, dat wij een deel van de factuur zullen oprapen. De vraag is hoeveel. Daar moet dan
nog over worden gepraat. Maar dat het een niet onbelangrijke factuur zal zijn, weten we heus
wel. Onbelangrijk is een relatief begrip, het hangt af van je draagkracht en van de sterkte van
je schouders.

Het TEN-T-project is voorwaardelijk. Dat kunnen we het best voorwaardelijk houden tot
wanneer alles gelekt en gelepeld is. Want daar zou ik de Nederlanders niet meer vertrouwen
dan dat ik ze zie. U weet wat daar dan weer de achterliggende redenering zou kunnen zijn.

Het verschil tussen 600 miljoen euro en 1 miljard euro is voor een stuk te wijten aan het feit
dat Nederlanders veel meer in kosten nemen dan wij. De Nederlanders nemen de
onderhoudskost van honderd jaar in kosten. Ze rekenen dus niet alleen de kostprijs van het
leggen van de sluis, maar ook van het onderhoud en de vervangingskosten, om over honderd
jaar dan weer een gelijkaardige sluis te bouwen. Dat wordt dan in geactualiseerde termen
uitgedrukt.

Mevrouw De Waele, gezien de functie die ik lange tijd heb bekleed, kan ik een antwoord
geven op uw vragen. Het belangrijkste voor de haven van Gent is dat er een sluis komt voor
een maatgevend schip van 366 meter lang, 49 meter breed en 15 meter diep, al weze het dat
daarna het kanaal nog niet wordt verdiept, zodat schepen die diepstekend zijn en dus een kiel
hebben van 15 meter, nog niet tot in de haven van Gent kunnen.

Waarom is dat voor ons een probleem van tweede orde en waarom moet eerst en vooral die
sluis er komen, en kan er eventueel pas over twintig of dertig jaar een kanaalverdieping
komen? Omdat de diepgang elastisch is. Dat is het enige dat elastisch is. De breedte en de
lengte zijn dat niet. Als je schip 370 meter lang is en je hebt een sluiskolk van 360 meter, heb
je brute pech. Hetzelfde geldt voor de breedte. Voor de diepgang ligt dat anders.

Voor de sluizen van Terneuzen ligt de put van Terneuzen. Dat is een getijongebonden gebied,
waar de grote schepen gelichterd kunnen worden. U hebt gelijk dat dit een kostprijs met zich
meebrengt, van zeeschip op binnenvaart of duwbakken, maar die kostprijs is relatief
onbelangrijk ten overstaan van de winsten die het bedrijfsleven zal genereren nadat de grote
sluis tot stand is gebracht. Die grote sluis, zonder uitgediept kanaal, betekent immers al een
toename van het aantal verplaatste tonnen per zeeschip van maar liefst 30 procent. Het
gemiddelde zeeschip dat vervolgens de haven van Gent kan aandoen, zal ongeveer 30.000 ton
goederen meer mee hebben dan vandaag. Vandaag kunnen ze maximaal 70.000 ton
vervoeren. Dat alleen al is een gigantische meerwinst. Die verdieping kan veel later. Het
probleem van de tunnel zal dan wel blijken.
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Mijnheer Penris, de Vlaamse Regering heeft al 25 miljoen euro vrijgemaakt om de tunnel
Sluiskil te leggen op een diepte van 16 meter, zodat het kanaal schepen van 15 meter kan
toelaten. Dat is al beslist beleid. De toekomst wordt daar met andere woorden niet
gehypothekeerd.

Die tunnel zal al diep genoeg liggen, mevrouw De Waele, om later, over twintig à dertig jaar,
ook de tunnel van Zelzate te verdiepen, zodat tot aan de Rigakaai schepen van 15 meter diep
kunnen aanmeren.

Mevrouw Patricia De Waele: Minister, ik heb nu van de heer van Rouveroij een uitvoerig
antwoord gekregen over die extra diepgang. Mag ik besluiten dat u achter het antwoord van
de heer van Rouveroij staat? Ik wil het natuurlijk ook uit uw mond horen.

Minister Hilde Crevits: Als u dat belangrijk vindt, wil ik het wel nog eens herhalen. Het
komt erop neer dat je de breedte niet en de lengte moeilijk kunt beïnvloeden, maar dat je de
diepgang wel kunt beïnvloeden. Er zullen dus achteraf investeringen zijn. Ik heb dat daarnet
ook in mijn antwoord gezegd: dat is meegenomen in de lange termijn, maar we zetten nu alle
energie op de investering die moet gebeuren en die al heel veel extra capaciteit zal
binnenlaten.

Mevrouw Patricia De Waele: Er is met andere woorden in de planning geen rekening
gehouden, zelfs niet voor over twintig jaar, met een eventuele oplossing van deze knelpunten.

Minister Hilde Crevits: Maar mevrouw De Waele, u hebt mij verkeerd begrepen. Ik heb het
net gezegd in mijn antwoord. (Opmerkingen van mevrouw Patricia De Waele)

Geen commentaar meer.

De voorzitter: Het incident is gesloten.

■ 


