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Voorzitter: mevrouw Patricia Ceysens

Vraag om uitleg van de heer Marc Hendrickx tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheids-
investeringen, Media en Armoedebestrijding, over de winning van natuurlijk gas en
CCS (carbon capture and storage) in Vlaanderen
- 1695 (2011-2012)

De voorzitter: De heer Hendrickx heeft het woord.

De heer Marc Hendrickx: De vorige Vlaamse Regering gaf in haar laatste dagen de
goedkeuring aan het decreet betreffende de diepe ondergrond. Het decreet in kwestie bevat
twee grote delen, enerzijds met betrekking tot het opsporen en het winnen van
koolwaterstoffen en anderzijds het geologisch opslaan van koolstofdioxide in de ondergrond.

Dat decreet was eigenlijk een omzetting van twee specifieke richtlijnen. Met het besluit van 6
september 2011 werd er uitvoering gegeven aan het decreet van 2009. Het decreet verwijst
uitdrukkelijk naar technieken waarbij de winning van koolwaterstoffen – methaangas en
mijngas – gecombineerd kan worden met CO2-opslag.

In een eerder advies had de Minaraad er al op gewezen dat er met betrekking tot de techniek
om CO2 op te slaan in uitgeputte steenkoollagen nog veel onduidelijkheid en onzekerheid
bestaat. Wat de winning van mijngas in de oude steenkoolbekkens betreft, werkt het bedrijf
Limburg Gas momenteel aan een dossier in de hoop een opsporingsvergunning te kunnen
krijgen met het oog op de latere winning van methaangas uit steenkoollagen. Volgens ramin-
gen zou hiermee 7 miljard kubieke meter methaangas gewonnen kunnen worden, goed voor
de invulling van de energievraag van 175.000 gezinnen voor een periode van twintig jaar.

Andere vormen van de winning van natuurlijk gas zijn evenwel niet altijd onbesproken.
Vooral de winning van schaliegas dat ooit onrendabel en onpraktisch werd geacht maar door
nieuwe technieken opeens wel mogelijk is geworden, stuit op veel kritiek. Zo zou het
ontginningsproces gepaard gaan met het vrijkomen van grote hoeveelheden methaan. Ook de
verstoring van de ondergrond en het gebruik van giftige stoffen, dat de bodem en het
grondwater verontreinigt, worden als negatieve elementen genoemd.

Minister, ik wil u een aantal vragen stellen over de winning van natuurlijk gas en de
ondergrondse opslag van CO2.

Is het mogelijk om een stand van zaken te geven in het dossier over de haalbaarheid van de
winning van mijngas in de Kempen? Wat is de concrete opzet van het onderzoek van het
bedrijf Limburg Gas? Wordt dit onderzoek op de een of andere manier betoelaagd door de
overheid? Binnen welke termijn worden de resultaten verwacht?

Wat is het potentieel van de winning van schaliegas in de Kempen? Hoe staat u tegenover
deze vorm van gaswinning? In hoeverre kan dit onze toekomstige vraag naar energie mee
helpen invullen?

Welke randvoorwaarden moeten exploitanten in acht nemen wanneer zij overgaan tot de
effectieve winning van natuurlijk gas?

In uw beleidsbrief 2011-2012 kondigde u aan dat u in de loop van 2012 een nieuw onderzoek
zou uitbesteden met het oog op het bepalen van de mogelijkheden of onmogelijkheden van
CCS in Vlaanderen. Werd de studie al toegewezen aan een onderzoeksinstelling? Wat is de
concrete opzet van de studie? Binnen welke termijn moet de studie opgeleverd worden?

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord.

De heer Filip Watteeuw: De heer Hendrickx heeft terecht verwezen naar het advies van de
Minaraad, dat over een aantal zaken niet mis te verstaan was. Wanneer het gaat over de
opslag van CO2 , dan wordt duidelijk gesteld dat het hoogstens gaat over een minderwaardige
klimaatoplossing. Dat is duidelijke taal. De opslag van CO2 is zeer energieverslindend. Men
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moet er heel veel energie in stoppen om dat effect te krijgen. Wanneer men er energie in
stopt, dan betekent dat dat men zelf ook CO2 produceert. Men kan bovendien onmogelijk
garanderen dat die opslag lekvrij is.

De heer Hendrickx had het verder ook over de winning van schaliegas. Elk onderzoek wijst
uit dat dit geen goede techniek is, die trouwens helemaal niet op punt staat. Bovendien heeft
de winning van schaliegas een zeer schadelijke impact. Daarbij is er heel wat meer uitstoot
van broeikasgassen dan bij het gebruik van conventioneel aardgas. Het gaat met name om
methaan. Zelfs wanneer maar 1 of 2 procent van het gewonnen schaliegas zou lekken, dan
zouden we op het vlak van milieuvriendelijkheid het niveau behalen van steenkool. En we
weten allemaal dat steenkool niet de meest milieuvriendelijke brandstof is.

Minister, ik hoop dat u afstand neemt van de winning van schaliegas in Vlaanderen. Ik hoop
ook dat u inzake de opslag van CO2 de nodige voorzichtigheid in acht neemt.

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: De vennootschap Limburg Gas nv is een partnerschap tussen de nv
Mijnen die voor 100 procent een dochter is van de Limburgse Investeringsmaatschappij
(LRM) en het privébedrijf Dart Energy. De bedrijfsactiviteit van dat partnerschap bestaat uit
het opsporen en winnen van koolwaterstoffen in het Kempisch Bekken. De ontplooiing van
deze activiteiten is, naast de noodzakelijke milieu- en bouwvergunningen, voorwerp van
opsporings- en winningsvergunningen. Het opsporen of het winnen van koolwaterstoffen kan
alleen met een vergunning van de Vlaamse Regering.

Het traject om te komen tot productie verloopt in verschillende fasen en loopt over meerdere
jaren. Men kan in dat traject een aantal stappen onderscheiden. Een eerste stap is de
uitvoering van studies naar mogelijke aanwezigheid van koolwaterstoffen op basis van
bestaande data zoals gegevens van boringen, geologische kaarten, seismologisch onderzoek.
Een volgende stap is het kiezen van de targetzones en bepalen van het veldwerk of het
opsporingsprogramma. Nog een volgende stap is de aanvraag van een opsporingsvergunning
binnen de targetzone. De overheid moet daar haar toestemming voor geven. Een andere stap
is het uitvoeren van het opsporingsprogramma op basis van de bepalingen en
randvoorwaarden die in de opsporingsvergunning zijn vastgelegd. Voor die boringen zullen
tevens milieu- en stedenbouwkundige vergunningen noodzakelijk zijn.

De resultaten van het opsporingswerk kunnen vervolgens leiden tot de beslissing voor de
aanvraag van een winningsvergunning. Wanneer men de resultaten van het opsporingswerk
heeft, zal men ook alle elementen in kaart hebben gebracht: zowel het economisch rendement
als alle maatschappelijke kosten die men heeft om dat economisch rendement mogelijk te
maken. En dan is het aan het consortium om te beslissen of men de volgende stap zet om die
winningsvergunning effectief aan te vragen.

Er moet dus een heel traject worden afgelegd. In elke fase van het traject moet een beslissing
worden genomen: go of no go. Pas aan het eind van het traject kan men overgaan tot de
effectieve winning.

Limburg Gas werd opgericht in april 2011. Sinds september 2011 is het decreet betreffende
de diepe ondergrond van kracht dat de modaliteiten bepaalt voor de aanvraag en het
verkrijgen van opsporings- en winningsvergunningen. Het is binnen deze contouren dat de
eerste activiteiten van de vennootschap zullen plaatsvinden.

Momenteel loopt het onderzoek naar de meest geschikte zones waarvoor een vergunning zal
worden aangevraagd. Zodra dat onderzoek is afgerond, zal met de bevoegde administraties
contact opgenomen worden om de inhoud van het dossier waarmee men die opsporings-
vergunning zal aanvragen, af te spreken, samen te stellen en voor te bereiden. De activiteiten
worden gefinancierd door de twee aandeelhouders van Limburg Gas: Dart Energy heeft 80
procent van de aandelen en de nv Mijnen 20 procent.
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Gelet op heel het traject dat ik u heb geschetst en wetende dat men nog maar in het begin van
dat traject zit, moeten we toch rekenen dat er realistisch toch zeker een termijn van twee jaar
zal verlopen voor de proefboringen en dat we zeker vier jaar verder zijn, als alles goed loopt,
voor men zou kunnen overgaan tot die productieproeven. Ik geef u een beetje zicht op het
traject dat nog moet worden afgelegd. Aan elke randvoorwaarde moet elke keer worden
voldaan.

Over het potentieel van de winning is nog niet zo veel informatie beschikbaar in Vlaanderen.
De geologische formaties waarin dit gas zou kunnen voorkomen, zitten echt op heel grote
diepte. Men spreekt dan toch van dieptes van 2000 tot 3000 meter. Boringen uit het verleden
zijn niet zo diep gegaan. Er zullen nieuwe boringen moeten gebeuren die tot die diepte gaan,
om uitsluitsel te kunnen geven of wat theoretisch wordt gedacht ook in de praktijk klopt. Op
dit moment is het moeilijk te beantwoorden wat het potentieel zou kunnen zijn.

Ik ben het helemaal eens met de aandachtspunten die de twee parlementsleden noemen. We
moeten uiteraard rekening houden met de mogelijk negatieve impact van de winning van
schaliegas op het milieu. Die effecten moeten in elke stap worden bekeken. Het is ook juist
dat de opsporingsonderzoekingen die effecten duidelijk aan bod moeten laten komen, zodat
de vergunningverlenende instanties een duidelijk overzicht hebben en informatie krijgen
waarop ze hun oordeel kunnen baseren.

Welke randvoorwaarden moeten exploitanten in acht nemen? Het decreet betreffende de
diepe ondergrond van 8 mei 2009, waarop al een uitvoeringsbesluit is van 6 september 2011,
regelt het opsporen en het winnen van koolwaterstoffen. Dat is het wettelijk kader,
waarbinnen men die opsporingsvergunning moet aanvragen en als alles goed loopt daarna
ook de winningsvergunning. De vergunning bepaalt de randvoorwaarden, financieel,
administratief, maar ook geografisch. Voor specifieke activiteiten in het veld, zoals diepe
boringen, moet ook een milieuvergunning worden aangevraagd. Dat wil ik benadrukken.

Tijdens de opsporingsfase is, naast de meer klassieke milieueffecten, die we uit andere
dossiers kennen, zoals geluid, trillingen, werfverkeer, plaatsinname of invloed op fauna en
flora, zal men vooral ook moeten kijken naar de effecten van het uitvoeren van een diepe
boring doorheen watervoerende lagen. Heel diepe boringen doorkruisen heel wat lagen. Zo
kan men informatie verzamelen en inschatten wat de impact daarop zou kunnen zijn. Dat is
een specifiek aandachtspunt, opgenomen in de VLAREM-indelingslijst voor inrichtingen die
vergunningsplichtig zijn.

Tijdens de winningsfase, als men zo ver geraakt, zijn bijkomend de beheersing van risico’s
verbonden aan het geproduceerde water en gas van belang. Ook deze risico’s zijn opgenomen
in de VLAREM-indelingslijst en ze zullen onderwerp uitmaken van een eventuele
milieuvergunning. Als men overgaat tot diepe boringen, zal ook voor de boorstelling boven
de grond een bouwvergunning vereist zijn.

In de beleidsbrief staat dat LRM een aantal pilootprojecten onderzoekt in het kader van Labo
Limburg, een proeftuin voor nieuwe technieken waarvan de economische haalbaarheid nog
moet worden aangetoond. Het onderzoek naar methaangasextractie uit steenkoollagen is
hiervan een voorbeeld van een project dat past binnen Labo Limburg en door Limburg Gas
gebeurt, waar LRM een minderheidsaandeelhouder van is.

Hiermee heb ik geprobeerd om u de stand van zaken te geven, collega’s, en het kader
waarbinnen de volgende jaren desgewenst verder zal worden gewerkt.

De heer Marc Hendrickx: Dank u, minister, voor uw zeer uitgebreid en gespecificeerd
antwoord. Het is natuurlijk de vraag wat de komende jaren zal blijken in verband met wat
verwacht wordt. U hebt er goed op gewezen dat er al bij al nog niet zo veel informatie
beschikbaar is. Zoals de heer Watteeuw zei, die ter zake misschien nog meer bevoegd is dan
ik, moeten we die negatieve impact van de winning van schaliegas zeker in het oog houden.
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Alle randvoorwaarden zijn aanwezig om dat zo stringent mogelijk op te volgen. Ik heb er alle
vertrouwen in. We zullen wel zien wat de komende jaren brengen.

De heer Filip Watteeuw: Minister, ik ben toch een klein beetje teleurgesteld door uw
antwoord. Ik weet dat u soms heel duidelijke uitspraken durft te doen en dat vind ik ook
goed, maar hier bent u toch zeer voorzichtig. U schetst heel de procedure en zegt eigenlijk dat
er op tijd en stond momenten komen waarop zal worden beslist, maar zodra u instapt in een
procedure, krijgt die een eigen dynamiek.

De heer Hendrickx woont in Mechelen. Ik verwijs naar een project ergens tussen Mechelen
en Brussel, waar een heel traject is doorlopen en nu enkel nog over de milieuvergunning moet
worden beslist. De druk van het feit dat er een traject is doorlopen, is zeer groot om ook die
milieuvergunning toe te staan. U weet natuurlijk waarover ik het heb.

Onderzoek na onderzoek wijst uit dat de winning van schaliegas schadelijk is. Ik heb
geprobeerd een duidelijk onderzoek te vinden dat zegt dat er een grote toekomst in zit en dat
er geen nadelen aan zijn. Dat vind ik niet, u misschien wel. Als u het mij kunt geven, zal ik
het graag lezen, maar ik vind dat niet.

Ik verwijs naar het advies van de Minaraad, dat goed gedocumenteerd en beargumenteerd is.
Ook over de opslag van CO2 is de raad zeer sceptisch. Nadeel na nadeel wordt daarin
opgesomd. Eigenlijk betekent dat dat we nu weten dat deze technieken weinig of geen
toekomst hebben. Dan is het wat vreemd dat we daarin verder gaan. Ik had gehoopt dat u
afstand zou nemen van de winning van schaliegas en de nodige voorzichtigheid aan de dag
zou leggen voor de opslag van CO2. Dat doet u voorlopig niet, u verwijst naar het traject. Dat
vind ik wel jammer.

De heer Robrecht Bothuyne: Minister, ik was blij met uw antwoord omdat het duidelijk was
dat er een traject moet worden doorlopen en er verschillende stappen moeten worden gezet.
Alles moet worden gecheckt. De nadelen moeten worden onderzocht. Die lijken nog vrij
groot te zijn op dit moment. Het is belangrijk om geen enkele techniek uit te sluiten als het
gaat over onze energiebevoorrading en het aanpakken van de klimaatproblematiek. Een jaar
of twintig, dertig geleden hadden we ook een vrij mooi proefproject voor windenergie en dat
is op een bepaald moment stilgelegd. Dat hadden we beter niet gedaan. Misschien zal later
blijken dat de nadelen kunnen worden overwonnen in deze technologie en dat dit wel
potentieel heeft. Het is heel belangrijk om dat potentieel te onderzoeken en een kans te geven.
Op dat vlak was uw antwoord heel correct, minister.

Ik heb één bijkomende vraag. LRM speelt hierin een rol. We hebben nu ook het Vlaams
Energiebedrijf. Daarbij was het de bedoeling om te onderzoeken of participaties van LRM en
PMV in dergelijke projecten zouden worden ondergebracht of worden gelieerd aan de
activiteiten van het Energiebedrijf. Komt dit project daarvoor in aanmerking en hoe ver staat
het onderzoek naar de participaties van LRM in energiegerelateerde zaken?

Minister Ingrid Lieten: Mijnheer Bothuyne, het is in eerste instantie aan de raad van bestuur
van het Vlaams Energiebedrijf om te kijken of ze bepaalde participaties mee willen opnemen
in hun portefeuille en dan moeten zij in onderhandeling gaan met de raad van bestuur van
LRM of desgewenst van een andere aandeelhouder. Theoretisch gezien zou dit project daar
onder kunnen vallen, hoe ver het praktisch staat kan ik u niet zeggen. Het Vlaams
Energiebedrijf is volop in opstart. Ik kan vragen hoe zij de timing zien van dit soort
onderwerpen, die ook bij hun missie horen.

Mijnheer Watteeuw, ik ben het niet eens met u. Ik heb niet gesproken over de opslag van
CO2-gas. Dat haalt u erbij, maar ik heb er niet over gesproken en het maakt geen deel uit van
de missie en van dit project. Ik vind niet dat je op voorhand, op basis van vooroordelen, kunt
zeggen dat je iets niet wetenschappelijk gaat onderzoeken. Dat is wat wij doen:
wetenschappelijk onderzoeken wat er theoretisch mogelijk is, en wat de gevolgen zouden zijn
voor het milieu, de economie en maatschappij. Ik zal niet op voorhand, op basis van een
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dogma, zeggen dat wij dit niet mogen onderzoeken. Als er twee partners zijn die erin geloven
en dat willen doen, laat hen dat dan doen. Zij doen dat op eigen risico. Het wettelijk kader is
duidelijk: na elke stap kan de overheid zeggen dat het project niet voldoet aan de
randvoorwaarden.

De heer Filip Watteeuw: Ik ga akkoord met de heer Bothuyne om in principe geen
technieken bij voorbaat uit te sluiten. Wij moeten voortdurend proberen om de brede waaier
van technieken te beoordelen, maar men moet dat dan op academisch niveau doen, met
toegepast wetenschappelijk onderzoek. Maar inzake schaliegas is er al heel veel wetenschap-
pelijk onderzoek gebeurd. Hier doet Dart Energy iets anders. Dit privébedrijf wil een project
valoriseren, en dat is iets helemaal anders dan toegepast wetenschappelijk onderzoek. U
spreekt over dogma’s. Wel, er is een stapel wetenschappelijke literatuur die aantoont dat
schaliegas geen goede techniek is. Blijkbaar durft u dat standpunt niet onder ogen te zien.

De heer Marc Hendrickx: Wat is er toch mis mee dat een privébedrijf investeert in
toekomstgericht onderzoek, en eventueel tot het besluit zal moeten komen dat het project
wordt stopgezet?

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van de heer Jan Laurys tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheids-
investeringen, Media en Armoedebestrijding, over het project be-MINE in Beringen
- 1729 (2011-2012)

De voorzitter: De heer Laurys heeft het woord.

De heer Jan Laurys: Voorzitter, minister, collega’s, sinds de sluiting van de Beringse
steenkoolmijn in 1989 leeft de vraag naar een herbestemming van deze historische site. Deze
reconversie werd door de Vlaamse Regering erkend als een strategisch hefboomproject. Dat
is terecht. Met het pps-project be-MINE is een nieuwe toekomst voor de site uitgetekend.
Naast cultuur en recreatie – waar wij hoegenaamd geen enkel probleem mee hebben – komt
er tegen 2018 een uitgebreide winkelgelegenheid, met ongeveer 34.000 vierkante meter
nieuwe netto-oppervlakte aan verkoopruimte, wat goed is voor 120 tot 140 nieuwe winkels en
speciaalzaken en 7 anchors. De realisatie hiervan zal verstrekkende gevolgen hebben voor
steden en gemeenten in de verre omgeving van het project, tot in het oosten van Vlaams-
Brabant.

Wij hebben geen bezwaar tegen een opwaardering van cultureel historisch erfgoed, wel
integendeel. Maar wij stellen ons toch wel ernstige vragen over de functionele invulling van
een gedeelte ervan, met name de nieuwe nettoverkoopoppervlakte van het project. De
inplanting van een winkelcentrum met deze schaal gaat regelrecht in tegen de winkelnota
waarmee de Vlaamse Regering een opleving van de detailhandel wil realiseren in kernen van
centrumsteden. Grote kleinhandelszaken kunnen langs de invalswegen komen.

Het totaalproject be-MINE zal zeker een bovenregionaal wegzuigeffect ontwikkelen. Het is
juist dat er in Beringen niet veel winkels zijn, maar veel mensen gaan in de nabijgelegen
centra winkelen. Dergelijke shoppingcomplexen zorgen voor een enorm zware concurrentie
voor de ontwikkeling en instandhouding van omliggende handelskernen. Die dreigen
versmacht te worden, met leegstand en verloedering als mogelijk gevolg. Wij kennen
allemaal de voorbeelden. Ik zou willen verwijzen naar de impact van het Waasland Shopping
Center op de omliggende gemeenten. Sint-Niklaas heeft de hoogste leegstand van
winkelgebouwen: 21 procent staat nu leeg. Shopping malls zijn ondertussen totaal verouderd,
het is een model van de jaren 80 en 90. Overal worden ze getroffen door leegstand. Vorige
week las ik in De Standaard dat een mall in India, die volledig leeg staat, zelfs nooit is
gebruikt.
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Zelfs al is er met heel veel zorg gekeken naar de complementariteit en naar de effecten op
omliggende steden en gemeenten, dan nog is het een concept dat waarschijnlijk hetzelfde lot
is beschoren als de klassieke shoppingcentra, die er internationaal op achteruitgaan. Wij
vrezen dat dit project ten koste gaat van bestaande winkels en het winkelweefsel in steden, en
een ontwrichting van de detailhandel zal veroorzaken. Voorts is er in Vlaanderen nu reeds
een groot winkelaanbod: ruim 1700 vierkante meter per 1000 inwoners, wat erg veel is en
verhoudingsgewijs veel meer dan in Nederland. Zeggen dat er nog ruimte is voor bijkomende
winkels, lijkt mij niet juist.

Het idee druist ook in tegen alle tendensen inzake ruimtelijke ordening en mobiliteit. Allerlei
maatschappelijke tendensen maken dat de komende decennia gezinnen opnieuw de voorkeur
zullen geven en zullen moeten geven aan steden, ten gevolge van structurele fileproblemen,
een stijgend aantal alleenstaanden die minder woonruimte nodig hebben of kunnen
bekostigen en de voorkeur aan de onmiddellijke nabijheid van winkels en diensten. In de
winkelnota van de Vlaamse Regering is dat verwoord. Daarin ligt de klemtoon op meer
winkels en jobs in de kernen van steden en gemeenten. Ik kan me moeilijk voorstellen dat de
Vlaamse Regering dit project zonder slag of stoot zal goedkeuren, want het staat haaks op het
winkelbeleid, maar ook op het beleid inzake ruimtelijke ordening, leefmilieu en mobiliteit.

De laatste jaren werden door alle steden grote inspanningen geleverd om de leegstand in
centra terug te dringen, onder meer via premies voor het boven winkels wonen, zodat
winkelstraten ook ’s nachts leven en er sociale controle mogelijk is. Detailhandelsgebieden
worden afgebakend. Wellicht doet de komst van grote shoppingcentra de geleverde
inspanningen van de voorbije jaren helemaal verloren gaan. Diest is een Vlaams-Brabantse
stad, maar wij hebben ook veel Limburgse kenmerken. Ik heb hier al geregeld gezegd dat
winkels en industrieën worden weggezogen. Regio’s als het Hageland vertonen dezelfde
sociaal-economische kenmerken als Limburg, maar zij kunnen niet genieten van de voordelen
van de LRM. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat met overheidsinvesteringen bedrijven
daar worden weggehaald en naar Limburg worden overgebracht? Het moet de bedoeling zijn
om nieuwe industrie en handel aan te trekken.

Het project is ook volledig in strijd met de Vlaams-Brabantse provinciale visie die volledig
de kaart trekt van handelscentra in de binnenstad. Diest, Aarschot en Tienen zijn
structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden van het regionaal-stedelijk gebied Leuven.
Daarbij werd duidelijk gezocht naar een afstemming van de verschillende functies op elkaar.
Er wordt gestreefd naar een optimale verweving van kleinhandel en de bebouwde ruimte,
conform de Vlaamse winkelnota.

Ten slotte: het gaat niet om een zuivere privé-investering. De privé-investering is alleen maar
mogelijk mits het inzetten van enorm veel publieke Vlaamse middelen. Het globaal
subsidiebedrag voor de restauratie bedraagt 15.911.400 euro, waarvan bijna 10 miljoen euro
van het Vlaamse Gewest, via de LRM, 3 miljoen euro van de stad Beringen en eenzelfde
bedrag van de provincie Limburg komen. De overheid maakt dus in Limburg een project
mogelijk dat de concurrentie zal aangaan met Vlaams-Brabant.

Ik wil u daarover enkele vragen voorleggen. Is het niet gek dat de overheid aan de ene kant in
haar winkelnota een visie ontwikkelt en aan de andere kant met overheidsgeld in een project
als be-MINE stapt? Is er overleg geweest tussen de Vlaamse Regering en de initiatiefnemers
inzake dit regio-overschrijdend project? Op welke manier behandelt de Vlaamse Regering
dat? Is er een visie? Hoe schat u de gevolgen van dat project in voor het bestaande en
opbloeiende detailhandelslandschap van West-Limburg en de naastliggende gemeenten in het
oosten van Vlaams-Brabant? Is er een toezicht op de besteding van de Vlaamse middelen in
het project? Kunt u dat toelichten?

De voorzitter: Mevrouw Peeters heeft het woord.
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Mevrouw Lydia Peeters: Voorzitter, minister, collega’s, ik heb een probleem met de teneur
van de inhoud van deze vragen, niet met de vraag als zodanig, maar wel met het voorafgaand
deel aan de vraagstelling.

Mijnheer Laurys, u stelt dat het om een strategisch hefboomproject gaat, waaromtrent reeds
in 2000 een bijzonder plan van aanleg (BPA) werd opgesteld door de stad Beringen. Een
strategisch hefboomproject betekent toch een ruim grensoverschrijdend project, waarbij
inderdaad door diverse instanties en overheden middelen worden uitgetrokken. Het is een
heel ruim project, in de zin dat het hier niet alleen gaat over een groot shoppingcentrum –
zoals men hier wat laat uitschijnen –, maar om een veel uitgebreider project.

Ik wil graag verwijzen naar de burgemeester van de stad Beringen en partijgenoot van de heer
Laurys, die zich in zijn toespraak naar aanleiding van de voorstelling van dit project toch heel
positief uitte over het project be-MINE, een project van Mijn Wonen, Mijn Zwemparadijs,
Mijn Beleven. Hij kondigde aan dat het zeker niet indruist tegen de winkelnota, maar net een
versterking zou geven van het centrum van Beringen, waar er in het verleden heel wat
winkels zijn weggetrokken, maar waar nu door een herlokalisatie van de scholen opnieuw
ruimte is voor winkels. Op de mijnsite denkt men dan eerder aan een verhaal van Mijn
Beleven, van funshopping in zijn totaliteit, wat uiteindelijk ook de koopkracht in het lokale
centrum kan verhogen.

Het project be-MINE is niet enkel een verhaal van een shoppingcentrum of zeker niet een
verhaal van een shoppingcentrum zoals de heer Laurys het voorstelt. Het is een project van
ruim vijfhonderd nieuwe woningen, een mijnmuseum, tal van Limburgse strategische
projecten die het toeristische potentieel alleen maar omhoog kunnen krikken. Dat er ook een
aantal horeca- en retailzaken bij komen, is enkel een pluspunt. Het stoort mij dat men hier
vanuit Vlaams-Brabant een protectionistische houding aanneemt door te zeggen dat dit grote
toeristische hefboomproject niet zou stroken met de Vlaams-Brabantse visie omdat het de
potentiële cliënten van de Vlaams-Brabantse winkels zou wegtrekken naar Beringen. Zo’n
protectionistische houding stoort mij.

Men schermt opnieuw met de winkelnota. Onze partij heeft steeds wat voorbehoud gehad ten
aanzien van die winkelnota. Nu dreigt die nota een middel te worden van de Vlaamse
overheid om betuttelend op te treden en te zeggen wat wel en wat niet mag. Zoals gezegd,
gaat het om een BPA van 2000. Nadien heeft Lisom een ‘call’ uitgeroepen voor een pps-
project voor dat Mijnmuseum, dat woonproject, dat winkelcentrum en dat zwemparadijs. Het
is dus een totaalproject dat heel wat verschillende facetten bevat, waaronder de funshopping.
Dat lijkt mij zeker niet in strijd met de winkelnota als dusdanig, niet de winkelnota zoals ze
initieel werd omschreven als een betuttelende overheid. Een dergelijk project moet nog
kunnen. De winkelnota is uiteindelijk herleid tot de omzendbrief die minister Muyters in deze
commissie heeft toegelicht. Dit project lijkt mij niet in strijd te zijn met de winkelnota.

Mogelijk komen er weer negatieve adviezen van de Unie van Zelfstandige Ondernemers
(UNIZO). UNIZO is ook steeds tegen het grote winkelcomplex Maasmechelen Village
geweest, vanuit een protectionistische houding. Als men de lokale handelaars in
Maasmechelen vandaag echter zou vragen of Maasmechelen Village een meer- of minwaarde
gecreëerd heeft, zal volgens mij iedereen bevestigen dat het een meerwaarde is.

Het stoort mij dat men hier bijna zegt dat het project van be-MINE niet kan en dat het niet
strookt met de winkelnota, noch met de visie van Vlaams-Brabant. Men moet de keuzes die
in het verleden werden gemaakt voor een strategisch hefboomproject niet belemmeren. Men
moet geen nieuwe regels uitvinden om dergelijke projecten, waarvoor de basis in het verleden
werd gelegd, te belemmeren. Integendeel, ik zou aanraden die projecten te promoten. Anders
krijgen we straks weer de kritiek dat diegene die een project wil opstarten, daar door heel wat
instanties toe wordt verhinderd. Waarom is de Commissie Versnelling Maatschappelijk
Belangrijke Investeringsprojecten er? Waarom staat dit project be-MINE nog in de beleids-
brief van de minister?
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Als we opnieuw naar af moeten, zou dat ons imago in Vlaanderen zeker niet ten goede
komen.

De voorzitter: De heer Van den Heuvel heeft het woord.

De heer Koen Van den Heuvel: Het debat is regio-overschrijdend. Het is belangrijk dat de
winkelnota, die in de commissie al uitgebreid werd besproken, een aantal lijnen in het zand
uittekent waar we allemaal achter kunnen staan. Het moet gedaan zijn met het oprichten van
baanwinkels of megashoppingcentra overal in het Vlaamse land. We moeten de leefbaarheid
in onze binnensteden behouden. Dat is trouwens een Europese trend die we moeten
ondersteunen.

Wat dit project betreft, moet ook op regionaal niveau worden bekeken wat het best kan
worden ingeplant. Ik ken het project niet in detail, maar ik denk wel dat we er eens
fundamenteel over moeten nadenken. We zijn nogal straf aan het worden in het bedenken van
recreatieve toestanden. Ik hoop dat de Vlaming nog voldoende koopkracht zal hebben om in
die belevingswinkels de massa euro’s die men verwacht, te kunnen uitgeven. Er is een opbod
bezig van recreatieve megacentra, belevingswinkels enzovoort. Ik vind het fantastisch dat ook
liberalen op deze wereld daarvoor pleiten. Nochtans was er ooit de slogan dat er geen sociaal
paradijs kan worden gebouwd op een economisch kerkhof. We zouden die slogan kunnen
aanpassen in die zin dat er geen recreatief paradijs kan worden gebouwd op een economisch
kerkhof. Ik denk dat men zich een beetje aan het vergalopperen is. Ik vraag me af of we niet
eens moeten nagaan, ook in onze fantastisch groen eikenhouten provincie, hoe het daar zit
met de productieve economische krachten. Ik wil absoluut niet de azijnpisser uithangen door
te zeggen dat men geen plezier mag maken en niet mag genieten, ik vraag me alleen af hoe
het zit met dat evenwicht.

Er zijn verschillende megacentra in deze regio van 6,5 miljoen inwoners. Ik denk niet dat elk
dorp een megacentrum van 140 winkels in een prachtig kader moet hebben. We moeten daar
eens goed over nadenken. Als een gemeente een golfterrein wil, dan moet dat gecoördineerd
worden door de provincie. Dat lijkt me terecht, want niet elk dorp hoeft een eigen golfterrein.
Ik vind het dan ook normaal, mevrouw Peeters, dat Vlaanderen een aantal regels vooropstelt
om ervoor te zorgen dat niet elk dorp een eigen megacentrum zou hebben. Dat is geen
betutteling, want daar ben ik ook tegen. We moeten er echter voor zorgen dat we ons land en
ook de provincie Limburg niet overcommercialiseren met het inrichten van megawinkel-
centra. Het is ook belangrijk te investeren in productieve economische zaken zodat de
mensen voldoende inkomen hebben om dat te kunnen uitgeven in recreatieve oorden.

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord.

De heer Filip Watteeuw: Ik durf nogal kritisch te zijn over nota’s van de Vlaamse Regering.
De winkelnota is een duidelijke en kwalitatieve nota. Die nota heeft niets te maken met
betutteling, maar met het bewaren van de kwaliteiten die er momenteel zijn en die we moeten
uitspelen en waarin we moeten investeren. Het gaat dan over de stedelijke handelscentra en
de open ruimte. Dat zijn twee belangrijke kwaliteiten die we absoluut moeten behouden. Het
is niet omdat men projecten wil opzetten dat die ook goed zijn. Als er projecten worden
voorgesteld, dan moeten die worden afgetoetst aan die kwaliteiten die we willen beschermen.

Mevrouw Peeters, ik dacht dat Open Vld de partij was die de middenstand, de winkeliers en
de zelfstandigen wil beschermen in de stedelijke handelscentra. In de praktijk zie ik echter dat
Open Vld systematisch vindt dat alle projecten moeten kunnen, ook wanneer die duidelijk
negatieve effecten zullen hebben voor zelfstandigen en middenstanders. Ik verwijs naar het
voorbeeld van Sint-Niklaas dat de heer Laurys terecht heeft genoemd. Daar is 21 procent
leegstand. Dat betekent wel iets. Daar gaan drama’s aan vooraf. In die zin is niet alles wat be-
weegt goed. Men moet nagaan wat de kwaliteit is van het project en welke effecten het heeft.

Ik krijg het op mijn heupen van al die mooie termen die men gebruikt als glijmiddel om die
projecten erdoor te krijgen. Vroeger waren het gewoon winkelcentra, dan werden het
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shoppingcentra. Toen er wat tegenstand kwam, werd er een nieuwe term gevonden, met name
de belevingswinkels. We zijn toch allemaal op zoek naar hogere niveaus van beleving. Het
gaat niet meer over ordinaire winkels of winkelcentra, maar over belevingswinkels. Welnu,
dat zijn glijmiddelen om er projecten door te krijgen die nadelige effecten hebben op andere
vlakken. Ik ga daar niet in mee. Ik vind de winkelnota van de Vlaamse Regering een
evenwichtige nota, en ik hoop dat de Vlaamse Regering zich daar ook aan houdt.

De voorzitter: Mevrouw Peeters heeft het woord.

Mevrouw Lydia Peeters: Mijnheer Van den Heuvel, ik wil even reageren op uw opmerking
over de koopkracht. Beringen is een voormalige mijngemeente met een relatief hoge
werkloosheid. Dit project van de nv be-MINE, dat gaat over meer dan een groot
shoppingcentrum, is een strategisch hefboomproject dat vanaf het begin mee was
ingeschreven in de beleidsplannen van de Vlaamse Regering en dat tegelijkertijd ook zorgt
voor tewerkstelling. En tewerkstelling zorgt voor koopkracht.

Mijnheer Watteeuw, wij beschermen nog altijd de lokale middenstand. Ik herhaal echter dat
dit project die middenstand niet tegenwerkt – wel integendeel. Nogmaals, die project behelst
meer dan een shoppingcentrum. Er komen ongeveer vijfhonderd nieuwe woningen. Als men
uitgaat van drie personen per gezin, dan krijgt men 1500 nieuwe mensen. In Dilsen-Stokkem
heeft men een aantal decennia geleden twee nieuwe woonwijken van ruim driehonderd
gezinnen gecreëerd waarbij er geen enkele mogelijkheid bestond om daar een of andere
detailhandel in op te nemen. Die mensen moeten 10 kilometer rijden voor de dichtstbijzijnde
winkel. Is dat dan wel goed?

In dit project creëert men veel meer dan een shoppingcentrum zoals dat hier wordt
gepromoot. Het gaat om een pps-project met onder andere een mijnmuseum over alles wat te
maken heeft met het mijnverleden op die voormalige mijnsite. Er is ook een heel ruim
restauratiedossier van alle mijngebouwen. Dat men naast het wonen, naast het zwemparadijs,
naast heel het recreatieve aspect op de terrils, ook een attractieve, commerciële poot wil
zetten, is niet meer dan logisch. Dat wijst volgens mij eerder op gezond economisch verstand.

De voorzitter: De heer Laurys heeft het woord.

De heer Jan Laurys: Ik wil heel even reageren. Nadat de minister heeft geantwoord, zal ik
dat nog wel uitvoeriger doen, maar ik wil toch even corrigeren. Mijn Wonen: geen enkel
probleem, mevrouw Peeters, het is u gegund. Mensen in Mijn Zwemparadijs: hetzelfde. Ook
Mijn Beleven is geen enkel probleem. Ik ben begonnen met te zeggen dat we Beringen dat
project gunnen. Het gaat gewoon over wat men eigenlijk wil met dat winkelcentrum. Daar
geloof ik niet in. U zegt dat dat nodig is voor het centrum en voor Beringen. Ik heb gelezen in
de nota dat men op 350.000 bezoekers voor het museum rekent. Ik ben benieuwd waar men
die gaat halen. Voor het shoppingcentrum en het beleven rekent men op 1,65 miljoen
bezoekers per jaar. Als ik me niet vergis, is Beringen een stad van ongeveer 43.000 inwoners.
Dat betekent dat je half Vlaanderen naar die winkels gaat slepen. Dat het tegemoet zal komen
aan de behoeften van Beringen? 1,65 miljoen bezoekers per jaar moet je ver gaan zoeken, en
verder dan Beringen, hoor.

Mevrouw Patricia Ceysens: Mijnheer Van den Heuvel, de studie van Comeos zegt dat de
Belg gemiddeld tien keer per jaar in het buitenland shopt. Er is dus ruimte om iets terug te
halen. U moet in uw eigen omgeving maar eens steekproefgewijs rondkijken. Comeos zal er
niet ver naast zitten. Voor een deel is dat omdat er een totaal onderaanbod is in ons land, en
voor een deel komt dat omdat we bijlange niet meer concurrentieel zijn, en daar is het deze
week bij Comeos over gegaan. We hebben economisch een probleem met niet-competitief
zijn en koopkracht. We hebben daar zeer goede liberale recepten voor. Maar als we zeggen
dat we niets meer moeten maken want de mensen zullen geen koopkracht meer hebben, dan
geraken we in een sukkelstraatje waar ik niet in meega.
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De heer Koen Van den Heuvel: Ik heb het een beetje genuanceerder gezegd. We moeten
ook voorzichtig zijn met internationale vergelijkingen. De Fransen en de Duitsers moeten
eerst 800 kilometer rijden voor ze in het buitenland zijn, terwijl wij vanuit het midden van
Vlaanderen 30 kilometer moeten rijden om in Hulst te zijn, 100 kilometer om in Lille te zijn
en 120 kilometer om in Maastricht te zijn. We moeten die vergelijkingen toch even maken.
Het koopgedrag van een Vlaming is toch wel iets anders dan dat van een Duitser of een
Fransman. Het zal geen Uplace zijn. Een gezin dat voldoende koopkracht heeft, gaat eens
graag een weekendje shoppen in Parijs of in Londen voor de kick.

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord.

De heer Filip Watteeuw: Voorzitter, ik vind uw herhaalde verwijzing naar de Comeosstudie
eigenlijk zeer grappig. Vroeger hadden landen een gordel van forten om zich te beschermen.
U gaat nu een gordel van shopping malls aanleggen om ervoor te zorgen dat mensen de grens
niet oversteken. Ik vind dat compleet belachelijk - de forten van Patricia Ceysens.

Mevrouw Peeters, het wonen gun ik u volledig. U zegt dat er in sommige projecten zelfs geen
detailhandel is. Dat is absoluut verkeerd. Maar om dat argument te gebruiken om er een
shopping mall in te plaatsen, is toch wel wat bij de haren gerukt. Natuurlijk moet er
detailhandel zijn, maar niet in deze vorm.

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Er zijn heel veel dingen aanvullend op de tafel gelegd. Ik wil daarop
ingaan.

De heer Van den Heuvel heeft onze groene provincie aan bod gebracht. De uitdaging om
daarop in te gaan, kan ik niet laten liggen. Hij heeft het terecht over de grote uitdagingen die
Limburg de voorbije jaren heeft gehad om zijn sociaal-economische leefbaarheid omhoog te
krikken. Toevallig hebben we twee weken geleden in Limburg allemaal samen met alle
partners, namelijk de werkgeversorganisaties, de werknemersorganisaties en de politieke
partijen, ‘gevierd’ dat we 25 jaar de mijnsluiting achter de rug hebben en 25 jaar hebben
kunnen werken aan ons reconversieplan, met de hulp van verschillende overheden, zeker en
vast ook die van Europa. Die 25 jaar samenwerken hebben ertoe geleid dat Limburg op
algemeen niveau uit de rode cijfers is en dat onze sociaal-economische gezondheid serieus is
gestegen, in die mate dat we vermoedelijk niet veel kans meer maken om nog in een
steunprogramma van Europa terecht te komen.

We hebben goed gewerkt, maar ik moet er een ‘maar’ bij plaatsen. Er blijven nog
hardnekkige gebieden over, en dat zijn vooral de oude mijngebieden waar de sociaal-
economische ontwikkeling meer tijd vergt om dat mijnverleden en die plotse breuk met de
mijnactiviteit die heel wat industriële activiteit en heel wat welvaart met zich meebracht, te
herstellen door een andere economie in de plaats te brengen.

De mijngemeenten worstelen ook met een aantal andere gevolgen, namelijk het feit dat heel
hun ruimtelijke ordening niet evident is. Zoals u misschien weet, zijn de mijnen destijds
ingeplant waar men de steenkool naar boven haalde. Men heeft rond die industriële activiteit
nieuwe woonplaatsen gecreëerd. Die werden niet geïntegreerd in de bestaande dorpen. Dat
betekent dat de mijngemeenten allemaal heel veel inwoners tellen en heel veel activiteit
hebben, maar dat is redelijk verspreid over een groot gebied met verschillende kernen. In
Beringen is dat ook het geval. Je hebt Beringen-dorp en een paar kilometer verder ligt
Beringen-Mijn.

Dit project probeert in de eerste plaats de kernversterking, waar we allemaal over spreken en
die ook noodzakelijk is, hier ook toe te passen. Men probeert de extra woningen wegens de
bestaande woningnood, in te passen in de bestaande kern van Beringen-Mijn en die kern te
versterken. Dat heeft niets te maken met open ruimte, waar de heer Watteeuw over sprak.
Integendeel, een tweede doelstelling van dit project, is te proberen een aantal dingen met
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elkaar te combineren. Collega’s, daar ligt een grote uitdaging voor ons allemaal samen.
Vlaanderen heeft gezegd dat de industriële site die in Beringen-Mijn is overgebleven,
bewaard moet blijven en gerestaureerd moet worden om historische en archeologische
redenen.

Die site omvat 100.000 vierkante meter die moet worden gerestaureerd. Als je als
samenleving zo een grote industriële site wilt behouden en restaureren, dan moet je er ook
een functie aan geven, want je wilt geen spookstad creëren. Dat probeert men te doen door er
een kernversterkende functie aan te geven.

Voor ik dieper inga op de vragen die zijn gesteld, wil ik jullie eerst de voorgeschiedenis van
het dossier meegeven zodat iedereen het dossier in zijn volledigheid kan volgen.

De mijnsite van Beringen wordt nu beschouwd als de toeristische en culturele toegangspoort
tot de mijnstreek en heeft dat statuut gekregen. Het geheel van mijngebouwen, de ‘mijncité’
en de mijnterrils, vormt vandaag een industrieel-archeologische site die in Vlaanderen een
bepaalde bescherming geniet. Ook het Vlaams Mijnmuseum is in Beringen gevestigd. In
1993 werd de mijnsite van Beringen beschermd en in 2007 werd deze site als Belgisch
ankerpunt gekozen door de European Route of Industrial Heritage (ERIH).

Langs de ene kant wil de samenleving dat bewaren. Bewaren betekent ook investeren en
restaureren. Dat stelt de samenleving voor de uitdaging hoe ze dat gaat doen. LRM heeft
uiteindelijk hiervoor de verantwoordelijkheid en heeft ervoor gekozen om een project op te
starten dat zowel de restauratie beoogt als de uitbreiding en de exploitatie van de voormalige
mijnsite via een publiek-private samenwerking en ook de invulling van de stedelijke functies
wonen, recreatie, handel en toerisme. Al die doelstellingen samen, van restauratie, bewaren
en toegankelijk maken tot wonen, recreatie, handel en toerisme, zouden in het project moeten
worden gecombineerd.

In 2003 besloot de Vlaamse Regering financiële ondersteuning te geven aan een aantal
hefboomprojecten, waaronder de mijnsite van Beringen. Er werd een kader gecreëerd
waarbinnen met middelen van LRM de opdracht uitgevoerd kan worden om een gespeciali-
seerde dochter op te richten. Die dochter heeft als belangrijkste taak per hefboomproject een
gemotiveerd besluit aan de Vlaamse Regering voor te leggen, waarbij wordt aangetoond op
welke wijze en volgens welke modaliteiten de principieel goedgekeurde middelen effectief
kunnen worden besteed. Een van de belangrijkste financieringsprincipes vooropgesteld door
de Vlaamse Regering is dat LRM-middelen pas kunnen worden aangewend op voorwaarde
dat andere publieke en/of private partners minstens even veel investeren in de ontwikkeling
van die site en dat LRM-middelen ook maar kunnen worden aangewend na uitputting van alle
reguliere subsidiekanalen.

Er werd dan een voorstudie uitgevoerd voor de mijnsite en er werden een ontwikkelings-
traject, een erfgoedconcept en een herbestemmingsproject uitgewerkt. Dat eindrapport werd
op 3 december 2003 afgeleverd. De belangrijkste bijdrage van dat onderzoek is een visie voor
een mogelijke wijze waarop kan worden omgegaan met dat zeer omvangrijke gebied. Ik weet
niet of iemand van u er al is geweest, maar het is een enorm grote industriële, archeologische
site. Het is een visie voor hoe men dat kan herbestemmen, zowel bouwtechnisch als
stedenbouwkundig, museaal en natuurlijk ook financieel en projectmatig.

Op basis van dit rapport werd beslist om een pps-procedure te starten voor de ontwikkeling
van de mijnsite en dit binnen de krijtlijnen van het concept. Op basis van een overeenkomst
tussen nv Mijnen en nv LISOM begeleidde LISOM een pps-oproep met betrekking tot de
herbestemming van de site. Er werd een Europese onderhandelingsprocedure gevoerd,
waarbij meerdere kandidaten een offerte hebben ingediend. De enige geselecteerde
kandidaat-investeerder, zijnde de tijdelijke handelsvereniging Mijnsite Beringen, wat een
samenwerkingsverband is met onder andere Groep Democo en Groep Van Roey, diende op
28 december 2005 een eerste concept van businessplan in en op 1 december 2006 een
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geactualiseerd businessplan. De raad van bestuur heeft toen geoordeeld dat dit businessplan
voldoende garanties biedt om te komen tot een definitief businessplan. Ook de provincie
Limburg, Toerisme Limburg, de stad Beringen en nv Mijnen hebben toen positief gereageerd.

Alle betrokken actoren werden door de voormalige minister van Ruimtelijke Ordening
uitgenodigd op 27 februari 2008. Op dit overleg heeft de minister toelichting gegeven bij de
modaliteiten en de procedure tot verwerving van de gevraagde restauratiesubsidies en de
minister heeft zijn kabinet de opdracht gegeven het restauratiedossier op te starten en te
coördineren. Op 9 april 2008 was er op initiatief van de administratie Ruimtelijke Ordening
Limburg een overleg met de Vlaamse Bouwmeester, de Dienst MER, Mobiliteit Limburg, de
stad Beringen, nv Mijnen, nv LISOM en de tijdelijke handelsvereniging. Het doel van dat
overleg was de mogelijke knelpunten en aandachtspunten bij het realiseren van het
hefboomproject te analyseren en er oplossingen voor te zoeken.

De private partner heeft op 20 februari 2009 het definitieve businessplan ingediend. Daarvoor
is door de private partner een tewerkstelling geraamd van 600 fulltime-equivalenten. De raad
van bestuur van LISOM heeft op 5 mei 2009 het businessplan positief beoordeeld en heeft de
kandidaat uitgenodigd zijn offerte voor fase drie van de gunning in te dienen. Deze offerte
werd ingediend op 12 juni 2009. De raad van bestuur gunde de opdracht op 16 juni 2009,
maar wel onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door de stichting van openbaar
nut Limburg Sterk Merk (LSM). Het directiecomité van LSM bekrachtigde op 8 juli 2009 de
gunningbeslissing van LISOM. De Vlaamse Regering keurde op 29 mei 2009 de
protocolovereenkomst goed voor de meerjarenplanning van de herstructurering en restauratie
van de vroegere mijnsite van Beringen in het kader van het project.

In december 2009 werd de nv be-MINE opgericht met aandeelhouders LRM, DMI Vastgoed
nv en Van Roey Vastgoed nv. Daarnaast is er de inbreng van de gronden door de nv Mijnen
en bestaat er een financiële ondersteuning van het project door de publieke partners voor
bepaalde onderdelen, onder andere de stad Beringen, de provincie Limburg, LSM en de
Vlaamse overheid.

Ik zoom even in op de rol van LRM. Zoals opgenomen in de huidige samenwerkings-
overeenkomst tussen het Vlaamse Gewest en LRM, richten de rendementsgebonden
investeringsactiviteiten van LRM zich enerzijds naar bedrijfs- en projectfinancieringen en
anderzijds naar ontwikkeling van bedrijfsgebonden vastgoed en ontwikkeling van
bedrijventerreinen, al dan niet op eigen initiatief en/of in samenwerking met de Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) van Limburg, lokale besturen en/of private partners.
LRM kan haar investeringsactiviteiten onder meer waarmaken door publiek-private
samenwerkingsverbanden op te zetten, te investeren in projecten die de economische
structuur versterken en projecten te realiseren via valorisatie van het mijnpatrimonium.

De raad van bestuur van LRM heeft de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst
verder verfijnd voor de vastgoedprojecten en heeft gesteld dat deze zich duidelijk dienen te
onderscheiden van de klassieke commerciële vastgoedinvesteringen, door het creëren van een
voldoende substantiële maatschappelijke meerwaarde voor Limburg, gekoppeld aan een
marktconform financieel rendementscriterium in overeenstemming met het aangegane risico.
Bovendien mag de inbreng van LRM in deze projecten niet marktverstorend werken.
Investeringen in klassiek commercieel vastgoed worden evenwel toegelaten voor de
herbestemming van voormalige mijnterreinen. De investeringen van LRM in het project be-
MINE in Beringen passen bijgevolg in de operationele doelstellingen die werden vastgelegd
in de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en LRM.

Het project be-MINE zal uiteraard alle nodige vergunningen moeten verkrijgen om te kunnen
bouwen. Er bestaan specifieke procedures voor het verkrijgen van de noodzakelijke milieu-,
bouw-, en sociaal-economische vergunningen. Ik wens de normale afhandeling van deze
procedures te respecteren en hierover geen uitspraken te doen. De Vlaamse Regering voert
enerzijds een kernversterkend beleid en anderzijds een actief aanbodbeleid voor
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ruimtevereisende grootschalige detailhandel. Dit uit zich zowel in het ruimtelijk als in het
economisch beleid. De startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’ – de winkelnota – werd door de
Vlaamse Regering op 23 juli 2010 goedgekeurd en werd verder uitgewerkt in de omzendbrief
over grootschalige detailhandel van 9 december 2011 die is opgemaakt door de minister
bevoegd voor ruimtelijke ordening, in samenspraak met de minister bevoegd voor economie.

Deze omzendbrief voegt de in de winkelnota aangekondigde omzendbrieven over
‘Kernversterking en Winkellinten’ en ‘Ruimtelijke afwegingselementen voor de inplanting
van grootschalige detailhandel’ samen. De omzendbrief biedt de Vlaamse ambtenaren en de
provinciale en gemeentelijke besturen ruimtelijke afwegingselementen, met het oog op een
gestructureerd afwegingstraject voor de inplanting of groei van grootschalige detailhandel.

Welke Vlaamse middelen worden ingebracht? Wat betreft de middelen die door LRM
worden ingebracht, zijn de volgende principes van toepassing. In eerste instantie moet
worden gewezen op de gemeenrechtelijke controlemogelijkheden zoals voorzien in het
Wetboek Vennootschappen. Dit is hoofdzakelijk een controle achteraf, want LRM
participeert en heeft daardoor dus alle rechten die aandeelhouders hebben. Verder moet
worden gewezen op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de investeringsmaatschappijen
van de Vlaamse overheid waarin regels inzake corporate governance en andere bepalingen
zijn opgenomen. Voor het toezicht daarop zorgt een regeringsafgevaardigde.

Voor de restauratiepremies – waarvoor minister Bourgeois is bevoegd – zijn de volgende
principes van toepassing. De middelen die door de diverse overheden werden vrijgemaakt,
zijn vastgelegd in overeenkomsten. Wat betreft de middelen voor restauraties is een
protocolovereenkomst afgesloten tussen de Vlaamse Regering, de provincie Limburg, de stad
Beringen en be-MINE. In die overeenkomst wordt de enveloppe van 15.911.400 euro aan
subsidies voor de restauratiepremies vastgelegd. De overeenkomst bepaalt verder dat
deelpremies jaarlijks worden toegekend, afhankelijk van de beschikbaarheid van budgetten.
Elk deelproject volgt de geijkte weg zoals die is bepaald in de besluiten van de Vlaamse
Regering. Ten slotte is voorzien in een objectieve controle op de uitvoering van het
restauratie- en herbestemmingsproject: die wordt uitgevoerd door een cost controller.

Ik heb geprobeerd om de context, de ontstaansgeschiedenis en de evolutie van het dossier te
schetsen. In dit dossier moeten alle overheden samen een aantal keuzes maken. De overheid
vindt dat kernversterking belangrijk is. Ook de sociaal-economische ontwikkeling van
Beringen is belangrijk. Beringen heeft echt wel nood aan een duw in de rug. Kijk maar naar
de werkloosheidscijfers en het niveau van de economische activiteit. Beringen heeft recht op
een duidelijke investering. Beringen is ook geen dorp: er wonen 42.000 mensen. Beringen
staat in de top 6 van de centrumsteden van Limburg. Beringen heeft recht op een sociaal-
economische ontwikkeling.

De samenleving zegt ook dat de industriële site behouden moet blijven. Die site ligt daar
ondertussen al wel 25 jaar, dicht bij het centrum van Beringen-Mijn, zonder dat die een
bestemming heeft gekregen. Die site ligt daar te verkommeren. De samenleving zegt dus dat
de site bewaard moet blijven. Er moet een pps-constructie komen die zorgt voor de restauratie
van 100.000 vierkante meter én woningen bouwt, teneinde de kern te versterken. Dat alles
moet renderen. Het is een heel grote uitdaging om dat waar te maken.

Ik geef u nog één cijfer, om een en ander in perspectief te zien. Alleen al de restauratie van
het dak van de kolenwasserij kost 30 miljoen euro. Dat toont aan dat de pps-constructie een
grote uitdaging wordt. Anderzijds heb ik er begrip voor dat met de context en het draagvlak
rekening moet worden gehouden. Ik vraag me af of LRM geen alternatieven voor het
businessplan kan onderzoeken. Ik wil daartoe een initiatief nemen. Ik weet niet of dat iets zal
opleveren, maar wil die vraag wel stellen, ook rekening houdend met de hoge
restauratiekosten, die natuurlijk het businessplan enorm verzwaren.
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Dat is dus mijn analyse. Als de commissie die mening deelt, wil ik zeker het initiatief nemen
aan LRM te vragen of er nog alternatieven met betrekking tot het businessplan kunnen
worden gevonden die deels rekening zouden houden met de zorgen die hier werden geuit.

De voorzitter: De heer Laurys heeft het woord.

De heer Jan Laurys: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik heb enigszins met u te doen.
Mocht ik daar zitten, als Limburger, dan zou ik uiteraard ook deze evenwichtsoefening
proberen te maken. We kennen dat ook in onze partij. Ik vind ze echter niet erg
geloofwaardig, hoewel ik begrijp dat u als Limburger niet kunt zeggen dat u daar rechtstreeks
tegenin zult gaan.

Minister Ingrid Lieten: Dat wil ik ook niet. We kunnen van mening verschillen, maar ik sta
daar wel achter.

De heer Jan Laurys: Dat neem ik aan, maar de vraag is of u Limburg op lange termijn dient
met dit standpunt. Daar heb ik enigszins vragen bij. U hebt zelf gezegd dat LRM niet
marktverstorend mag werken. Dat is natuurlijk het heikele punt in heel deze discussie. Ik heb
de indruk dat het begrip ‘kernversterking’ hier echt wordt verkracht. Er wordt gesteld dat
Beringen dat nodig heeft, omdat het zwaar is getroffen. Akkoord. Men mag ook niet
vergeten, dat wij zelfs in Vlaams-Brabant Beringse mijnwerkers hebben. Beringen ligt niet
ver van Diest: dat weet u. Maar dat dit een kernversterkend project is, daar geloof ik echt
niets van. U hebt daarnet in uw antwoord zelf gezegd dat de mijncité van Beringen eigenlijk
op enkele kilometers van het centrum van Beringen ligt. Dat is ook zo. Er is Beringen, er is
Heppen en eigenlijk ligt de mijncité daartussenin. Alles wat wordt geïnvesteerd in die
mijnsite, is niet kernversterkend. Integendeel, eigenlijk zorgt dat voor een leegzuigeffect,
zowel op het centrum van Beringen als op de omliggende gemeenten.

Ik sta daarin niet alleen. U zegt dat er adviezen zullen moeten komen. Zoals u weet, is de
sociaal-economische vergunning geweigerd. Ik was ook aanwezig bij die bijeenkomst van het
Nationaal Sociaal-economisch Comité voor de Distributie. Mevrouw Peeters, dan ging het
niet alleen over leden van mijn partij. Lummen was daar ook, net als Heusden-Zolder. Zij
hebben allemaal onze argumenten gedeeld en ons standpunt volledig onderstreept. Die
vergunning is geweigerd. Met andere woorden, de afweging is gemaakt, en men zegt dat dit
eigenlijk niet kan. Ik meen dat met dit advies rekening moet worden gehouden.

Ik heb daarnet al de cijfers gegeven. Men zegt dat dit de kern versterkt, dat men woningen
nodig heeft. Waarom mikt men dan op een publiek van 1,65 miljoen inwoners voor een stad
van 42.000 inwoners? Dat is kafkaiaans. Neen, men wil hier echt een megalomaan project,
dat eigenlijk regelrecht de toekomst van de omliggende gemeenten en van Beringen-stad zelf
ook zal ondermijnen. Welk soort steden willen we? Willen we steden met leegstaande
winkelpanden, waar alleen nog wordt geslapen en gewoond, terwijl men in het weekend met
de wagen naar een groot winkelcentrum gaat waar parkeerplaatsen zijn, om er wat te gaan
beleven, wat te gaan shoppen, wat te gaan zwemmen, om vervolgens terug te keren naar die
slaapsteden? Het risico daarvan is dat we op termijn met verloederde binnensteden zitten, én
met verloederde shopping malls. Dat kunnen we overal in het buitenland vaststellen. Of
willen we leefbare steden, waar zowel wonen als winkelen, ontspannen en cultuur beleven
kan in het centrum? Dan kan men ook mensen verplichten in die centra te gaan wonen. Dan
hoeven we die open ruimte niet meer aan te spreken. Dan kunnen we die sparen.

Ik weet dat we die discussies hier al dikwijls hebben gevoerd. Mevrouw Ceysens heeft het
graag over creatieve destructie, waarbij men de markt zijn gang laat gaan, die dan zelf wel de
beste weg zal uitstippelen. Dit is geen creatieve destructie. We zijn bezig met creatieve
zelfdestructie, niet alleen voor Vlaams-Brabant, maar zeker voor Limburg en ook voor
Beringen. Ik geloof absoluut niet meer in dit soort megaprojecten waarmee iedereen wordt
verleid. Dat is op termijn ten dode opgeschreven, en we zullen er allemaal zelf aan ten onder
gaan.
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De voorzitter: Mevrouw Peeters heeft het woord.

Mevrouw Lydia Peeters: Minister, ik bedank u voor uw uiteenzetting en voor het schetsen
van de hele voorgeschiedenis van dit dossier. Ik dacht dat het dan toch wel voor iedereen
duidelijk zou zijn, maar blijkbaar is dat toch niet volledig het geval. Mijnheer Laurys, u zegt
wel dat uw stad vrij dicht bij Beringen ligt, maar misschien moeten we toch eens met heel de
commissie ter plaatse gaan kijken. U vraagt welk soort steden we in de toekomst willen
hebben. Willen we slaapsteden die verder verloederen doordat er overal een leegzuigeffect
komt? Welnu, als we in Beringen niets doen, dan vrees ik dat we dat daar zullen krijgen. Die
heel ruime mijnsite is daar momenteel aan het verloederen, en daar moet dringend iets aan
gebeuren.

De heer Jan Laurys: Doe dat dan in het centrum van Beringen.

Mevrouw Lydia Peeters: Wat zal men doen met heel die verloederde mijnsite, met die
archeologisch waardevolle gebouwen? Zal men die verder laten verloederen, terwijl de
principebeslissing net is genomen om die volledig te restaureren? Die restauratie kost
natuurlijk veel geld. Men kan daar allerlei dingen gaan doen, maar er zal uiteindelijk ook
sowieso sprake zijn van een commercieel onderdeel, om het allemaal ook financieel haalbaar
te maken. Minister, misschien moeten we inderdaad het businessplan nog even opnieuw laten
bekijken en dergelijke, zeker om te proberen de kosten van heel die restauratie te drukken.
Als we niets doen, dan vrees ik echter dat we precies dan verloederde slaapsteden en -dorpen
zullen krijgen. Dat lijkt me niet de optie. Ik herhaal het: ik sta voor 200 procent achter dit
project. Het is een project dat al jarenlang meegaat. Gaan we dan nu plots alles stoppen en
van nul herbeginnen, omdat er zogezegd een shopping mall komt? Dan gaan we echt de
verkeerde kant op.

De voorzitter: De heer Watteeuw heeft het woord.

De heer Filip Watteeuw: Minister, het zal u niet verbazen dat ik de heer Laurys bijtreed. Uw
antwoord was omstandig en duidelijk, maar ik zie de nadelige effecten die we daarnet al
hebben belicht, nog altijd opduiken. Ik ben niet gerustgesteld. Het kernversterkend beleid dat
deze Vlaamse Regering zegt te voeren, zie ik daar niet in. Het is volgens mij geen goed
project.

Ik zie dat er weinig bewegingsruimte is. Ik zou wel willen ingaan op uw suggestie om het
businessplan opnieuw te bekijken. Dan nog blijft het echter een onnuttig project.

Minister, voorzitter, mevrouw Peeters, ik wil u aanraden een kijkje te nemen op
www.deadmalls.com (Opmerkingen bij mevrouw Patricia Ceysens)

Kijkt u maar eens naar wat er allemaal gebeurd is met al die shopping malls in Amerika, de
bakermat van die malls. Het ene project na het andere staat daar leeg. U zou echt eens moeten
kijken. Het is ontstellend. Wij zullen daar ook naartoe gaan. Ondertussen maken we onze
kernen kapot.

De voorzitter: Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten: Collega’s, ik wil mijn ergernis uiten. Ik vind dat in dit debat naar
een polemiek wordt gezocht. Ik ben er ook geen voorstander – niemand denk ik – om overal
in het wilde weg shopping malls in te planten. Laat dat duidelijk zijn.

Ik vind het echter ook wat gemakkelijk dat u, mijnheer Laurys, burgemeester van Diest – die
ik anders heel graag heb – het principe ‘not in my backyard’ gebruikt om te zeggen dat u het
niet wilt. Ik heb nochtans heel duidelijk gezegd wat de uitdagingen zijn waar we als
samenleving voor staan. Ik sta gerust open voor alternatieven. Die heb ik hier vandaag echter
niet gehoord. De uitdaging waar we samen voor staan, is dat Beringen het verdient om zich
verder te kunnen ontwikkelen. Het is echt wel kernversterking.

http://www.deadmalls.com/
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Als u de ontwikkeling van de mijnstreken kent, zult u zien dat de kernen zich op vele plaatsen
verplaatst hebben van het oorspronkelijke dorp naar de cité. U moet er niet van uitgaan dat de
kern Beringen-Dorp is. De kern heeft zich gaandeweg verplaatst naar de site, waar zich de
grootste economische en sociale activiteit heeft ontwikkeld. Dat is ook het geval in andere
mijnstreken. Het is dus wel kernversterkend.

Ik vind het een goed voorstel van mevrouw Peeters om met de commissie een bezoek te
brengen aan Beringen-Mijn. U zou dan verder kunnen gaan naar Dilsen in Maasmechelen.
Dan zou u kunnen zien dat, indien er op een fatsoenlijke manier invulling kan worden
gegeven aan zo’n mijnterrein, dat wel erg kernversterkend kan zijn en de sociaal-
economische ontwikkeling van een heel gebied op gang kan trekken.

Uiteraard moet men dat doen in overleg met alle partners en met zoveel mogelijk zorg voor
de open ruimte, de mobiliteit en de kernversterking. Als u die twee zult bezoeken, zult u het
verschil zien. In Dilsen in Maasmechelen is er opnieuw activiteit en vooruitgang. In
Beringen-Mijn is er echter een desolate vlakte met die industriële gebouwen die elke
progressieve vooruitgangsidee tegenhouden.

Beringen-Mijn verdient het dat daarin geïnvesteerd wordt. Indien er een mogelijkheid is om
de investeringsplannen en de businessplannen aan te passen, wil ik die vraag stellen. Als
samenleving moeten we echter weten wat we willen. We willen de gebouwen bewaren en
restaureren, we willen dat er woningen bijkomen en we willen dat een private partner dat
betaalt. Als we dat allemaal vragen, zijn er niet zo veel opties. We moeten onze
uitgangspunten durven te herbekijken.

Voorzitter, in die zin steun ik het voorstel van mevrouw Peeters om een werkbezoek te
organiseren.

De voorzitter: De heer Laurys heeft het woord.

De heer Jan Laurys: Ik kom daar heel vaak. Dat is geen enkel probleem. Ik ken de streek
heel goed. (Opmerkingen bij mevrouw Lydia Peeters)

Toch wel, ik kom daar zelfs met de fiets. Van Beringen gaan we naar Dilsen-Stokkem. We
komen ook langs de C-mine en be-MINE.

Iedereen investeert daar, maar ik ben benieuwd hoe het er binnen tien jaar zal uitzien,
minister. Dat is mijn hoofdbekommernis. Wij hanteren niet het principe ‘not in my backyard’.
Wij gunnen Beringen alle succes, want het is inderdaad een verloederde site. Alleen geloven
we niet dat dit Beringen er bovenop zal helpen, integendeel. Het zal het centrum van
Beringen niet helpen, want het is niet kernversterkend. De mijnsite ligt een heel stuk buiten
het centrum van Beringen-Stad, tegenover het casino. Het zal Beringen-Stad kapotmaken en
de andere steden meesleuren in dat verval door de leegstand van de kleinhandel en de
detailhandel. Dat is het probleem. We gunnen Beringen alle succes, de site moet worden
gerestaureerd. Op die manier zal het echter geen succes worden.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 


