
vergadering C109 – LEE16

zittingsjaar 2012-2013

Handelingen

Commissievergadering

Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening
en Onroerend Erfgoed

van 5 februari 2013



Commissievergadering nr. C109 – LEE16 (2012-2013) – 5 februari 2013

Vlaams Parlement – 1011 Brussel – 02/552.11.11 – www.vlaamsparlement.be

2

INHOUD

Vraag om uitleg van de heer Jean-Jacques De Gucht tot de heer Kris Peeters,
minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie,
Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, en tot mevrouw Joke
Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de opstart
van de ontvangstinrichtingen voor sedimenten ten gevolge van de inwerkingtreding
van het Ballastwaterverdrag
- 621 (2012-2013)
Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, en tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over het Ballastwaterverdrag
- 711 (2012-2013) 3

Vraag om uitleg van mevrouw Els Robeyns tot mevrouw Joke Schauvliege,
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over het educatief programma
‘milieuzorg op school’ (MOS)
- 718 (2012-2013) 6

Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Van den Eynde tot mevrouw Joke
Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de naleving
van de wetgeving inzake onderhoud en nazicht van verwarmingstoestellen ter
voorkoming van CO-vergiftiging
- 733 (2012-2013) 8

Vraag om uitleg van mevrouw Tine Eerlingen tot mevrouw Joke Schauvliege,
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de stand van zaken
betreffende de implementatie van geluidsnormen in bioscopen
- 764 (2012-2013) 11

Vraag om uitleg van mevrouw Gwenny De Vroe tot mevrouw Joke Schauvliege,
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de recente wateroverlast
- 770 (2012-2013) 12

Vraag om uitleg van mevrouw Tinne Rombouts tot mevrouw Joke Schauvliege,
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de maatregelen die aan
landbouwers opgelegd worden naar aanleiding van de nitraatresiducampagne 2012
- 787 (2012-2013) 16

■ 



Commissievergadering nr. C109 – LEE16 (2012-2013) – 5 februari 2013 3

Voorzitter: de heer Bart Martens

Vraag om uitleg van de heer Jean-Jacques De Gucht tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, en tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de opstart van de ontvangstinrichtingen
voor sedimenten ten gevolge van de inwerkingtreding van het Ballastwaterverdrag
- 621 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken tot de heer Kris Peeters, minister-
president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands
Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, en tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over het Ballastwaterverdrag
- 711 (2012-2013)

De voorzitter: De heer De Gucht heeft het woord.

De heer Jean-Jacques De Gucht: Voorzitter, als ik het goed heb begrepen, zal minister
Schauvliege deze vragen om uitleg beantwoorden. Eigenlijk heb ik mijn vraag om uitleg tot
de minister-president gericht. Aangezien de minister dit beleid gedeeltelijk opvolgt, zal zij het
antwoord geven.

Schepen vervoeren jaarlijks naar schatting 5 tot 10 miljard ton ballastwater. Het ballastwater
aan boord van schepen is noodzakelijk om redenen van stabiliteit, om de diepgang te regelen en
om het stuur- en vaargedrag te verbeteren. De meeste scheepstypes maken gebruik van ballast-
water. Grote schepen kunnen meer dan 10.000 kubieke meter ballastwater aan boord hebben.

Het ballastwater dat wordt opgenomen, bevat schadelijke aquatische organismen en eventueel
ook ziektekiemen. Deze organismen en eventuele ziektekiemen worden over grote afstanden
getransporteerd van een lokaal ecosysteem, de haven van vertrek, naar een ander ecosysteem,
de haven van bestemming.

De meerderheid van de organismen overleeft deze reis niet. Er bestaan echter organismen die
zo’n reis wel overleven. Het lozen van het ballastwater in de haven van bestemming kan tot
een bedreiging van de biodiversiteit van het ontvangend ecosysteem leiden. Als de
biologische en fysische omstandigheden gunstig zijn, kunnen deze uitheemse organismen
zware schade aan een lokaal ecosysteem toebrengen.

De uitheemse organismen kunnen niet enkel ecologische schade veroorzaken, ze kunnen ook
een negatieve impact op de volksgezondheid en op de economie hebben. Zo is het mogelijk
dat bestaande commercieel interessante vissoorten of schaaldieren worden verdrongen. Het is
ook mogelijk dat de meegebrachte organismen giftig of ziekteverwekkend zijn.

Het Internationaal verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van
schepen, ook wel Ballastwaterverdrag genoemd, is erop gericht de verplaatsing van schadelijke
aquatische organismen en ziektekiemen te voorkomen, te beperken en uiteindelijk uit te bannen
door middel van controle en beheer van het ballastwater en de sedimenten van schepen.

De aangelegenheden die door het Ballastwaterverdrag worden geregeld, behoren deels tot de
bevoegdheden van de federale overheid en deels tot de bevoegdheden van de gewesten. De
ontvangstinrichtingen voor sedimenten van schepen en de ontvangstinrichtingen voor de
opvang van ballastwater van schepen vallen onder meer onder de bevoegdheden van de
gewesten. De inwerkingtreding van het verdrag nadert met rasse schreden.

Minister, welke voorbereidingen zijn in de Vlaamse havens reeds getroffen met betrekking
tot de bouw en de uitbating van de ontvangstinrichtingen?

Wat is de budgettaire impact van de verplichtingen die uit de inwerkingtreding van dit
verdrag voortvloeien? Kunt u deze impact cijfermatig toelichten? Kunt u meedelen ten laste
van welke begroting deze impact zal vallen?
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Wordt voorzien in een financiering van de respectieve havenbedrijven of rederijen? Kunt u
per haven het financieel plaatje toelichten met betrekking tot de kostprijs van de controle, de
uitbating en de uitbouw van deze ontvangstinrichtingen?

De voorzitter: De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken: Voorzitter, mijn vraag om uitleg volgt dezelfde lijn. Het
Internationaal verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van
schepen of Ballastwaterverdrag dateert van 13 februari 2004.

Ballastwater is aan boord van een schip aanwezig voor de stabiliteit, de diepgang en de
verbetering van de stuurbaarheid en het vaargedrag. Dit water bevat vaak schadelijke organismen
en ziektekiemen. Zij vormen een bedreiging voor het ecosysteem op de plaatsen waar dit water
wordt geloosd. Bovendien gaat het vaak om uitheemse organismen die schade aan het lokaal
ecosysteem kunnen toebrengen en die een impact op de volksgezondheid kunnen hebben.

Het verdrag bepaalt dat het ballastwater in ontvangstinrichtingen moet worden opgevangen
en verwerkt. Dit betekent dat de staten hun schepen zelf moeten certificeren en schouwen.
Het betreft hier een gemengd verdrag. Het gedeelte betreffende de schouwing en de
certificering valt onder de federale bevoegdheden. De ontvangstinrichtingen behoren tot de
bevoegdheden van de deelstaten.

Het verdrag treedt in werking twaalf maanden na de datum waarop dertig lidstaten die samen
35 procent van de brutotonnenmaat van de wereldkoopvaardijvloot vormen het verdrag
zonder voorbehoud hebben geratificeerd. Volgens de recente cijfers zouden ongeveer 36
landen, met een totale brutotonnenmaat van ongeveer 29 procent, het verdrag hebben
geratificeerd. Hiermee is het vooropgesteld percentage van 35 procent nog niet bereikt.

Minister, wat is de stand van zaken in verband met de ratificatieprocedure in Vlaanderen?
Wat zijn de gevolgen van het verdrag? In welke mate beantwoorden we reeds aan dit
verdrag? Wat is nodig om dit tegen uiterlijk 2016 haalbaar te maken? Zijn er financiële
consequenties? Zo ja, om welke consequenties gaat het dan? De heer De Gucht heeft daarnet
trouwens ook naar de financiële impact gevraagd. Zijn de Vlaamse havens en het Vlaamse
Gewest op de hoogte van de gevolgen van dit verdrag?

De voorzitter: Het antwoord wordt gegeven door minister Schauvliege.

Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege: Voorzitter, geachte leden, het antwoord dat ik zal geven, is ook
nagekeken door de collega aan wie eveneens vragen waren gesteld. Het is dus een
gecoördineerd antwoord.

Op 24 maart 2004, dus al een tijd geleden, heeft de Werkgroep Gemengde Verdragen
(WGV), een adviesorgaan van de Interministeriële Conferentie voor Buitenlands Beleid
(ICBB), heel uitdrukkelijk het gemengde karakter van dit verdrag vastgelegd. Dat betekent
dus dat het over zowel federale bevoegdheden als bevoegdheden van de gewesten gaat. De
bevoegdheden van die diverse overheden zijn wat verstrengeld. De opvolging én de
uitvoering van het verdrag zullen dan ook verlopen via werkgroepen en overlegfora waarin
zowel de federale overheid als de gewesten zijn vertegenwoordigd.

Naar aanleiding van die beslissing van 2004 heeft de Vlaamse Regering machtiging verleend
om het verdrag te ondertekenen. Een tijd nadien gaf de federale overheid echter het signaal
dat België zich om diverse redenen niet of nog niet bij het verdrag wou aansluiten. Pas vele
jaren later heeft de federale overheid opnieuw het licht op groen gezet voor de aansluiting bij
het verdrag. Voor het verlenen van de machtiging tot ondertekening werd aan de Vlaamse
Regering een nota voorgelegd met een beschrijving van de vermoedelijke impact die dit zal
hebben voor België en Vlaanderen. Uit dit onderzoek kwamen toen aan Vlaamse zijde enkele
aandachtspunten naar voren, maar er waren geen zware hinderpalen. Ook ging men ervan uit,
in een eerste inschatting, dat er voor de Vlaamse overheid weinig of geen bijkomende kosten
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of lasten aan de tenuitvoerlegging van het verdrag zouden vastzitten. Het gaat immers om
acties en initiatieven die vaak of in bijna alle gevallen binnen de bestaande middelen konden
worden ingepast.

Voor de definitieve goedkeuring van het verdrag moet nu dus nog met een instemmings-
procedure worden gestart. Er moet een voorontwerp van instemmingsdecreet worden op-
gesteld, dat moet worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering en uiteraard ook aan het
Vlaams Parlement. Momenteel bevindt de procedure zich op Vlaams niveau nog in de
administratieve fase. Teneinde het dossier voor te bereiden, werden de voorbije maanden
contacten gelegd tussen de diverse Vlaamse administraties die bij dit dossier betrokken zijn.
De gegevens in de oude nota zullen uiteraard worden geactualiseerd, ook in het licht van
feitelijke en juridische ontwikkelingen. Daarnaast zal ook moeten worden bekeken welke
implementatiemaatregelen nodig zijn. Tijdens dit proces zal ook worden overlegd met alle
relevante sectoren, en uiteraard ook met de federale overheid.

Het verdrag heeft tot doel de schadelijke effecten ten gevolge van de lozing van ballastwater en
sediment in het mariene milieu te beperken en te voorkomen. Zeeschepen zullen moeten zijn
uitgerust met systemen die ervoor zorgen dat het ballastwater wordt ‘geneutraliseerd’ alvorens
het wordt geloosd. Staten die het Ballastwaterverdrag ratificeren, moeten havenontvangst-
inrichtingen beschikbaar hebben voor het ontvangen van het sediment dat zich na verloop van
tijd in de tanks verzamelt. Het verdrag verwijst naar die havenontvangstinrichtingen en hoe die
er moeten uitzien, maar legt niet echt een verplichting op om in dergelijke inrichtingen te
voorzien. Artikel 14 stelt wel dat, indien er dergelijke inrichtingen zouden zijn, we de plicht
hebben om de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) daarvan op de hoogte te brengen.

Los van deze wettelijke bepalingen wordt hierover uiteraard gesproken. Er is overleg met de
havens. Zo heeft de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) bij het opstellen
van de nieuwe Vlaamse afvalbeheersplannen voor de zeehavens, in overleg met die Vlaamse
zeehavens, ook rekening gehouden met de inwerkingtreding van dit verdrag. Ook werd in dat
kader reeds overleg gepleegd met Belshore, de federatie van de Belgische havenontvangst-
inrichtingen. Op Vlaams niveau kunnen we de geruststelling geven dat alles aanwezig is om
hier klaar voor te zijn. We kunnen dus ook snel van start gaan. Trouwens, nu al zijn er een
aantal havenontvangstinrichtingen actief.

Naast de ratificatieprocedure is er ook afstemming nodig met andere betrokken Europese,
Belgische en Vlaamse collega’s, zeker als het over de verwerkingsvereisten gaat. Sommige
verwerkingsmethodes zijn immers goedkoper dan andere, en het is belangrijk om dit ook
internationaal te bekijken, om te vermijden dat schepen gaan ‘shoppen’, dat ze gaan waar dat
voordeliger is. Het gelijke commerciële speelveld in Europa mag niet op het spel worden gezet.
Dat is heel belangrijk. Op Vlaams niveau is de voortzetting van het reeds bestaande overleg
tussen de OVAM en de havens, maar ook met Port State Control en Belshore, noodzakelijk.

Zolang er geen verplichting is met betrekking tot de ontvangst van ballastwater, zijn er ook
geen onmiddellijke financiële consequenties te verwachten. Indien er een verplichting zou
zijn om te voorzien in de ontvangst van ballastwater, heeft dat mogelijk wel financiële
gevolgen, omdat het voorzien op ruimere schaal van dergelijke havenontvangstinrichtingen
natuurlijk een grote kost betekent voor de zeehavens. Op dit ogenblik is dus nog niet in
financiële middelen voorzien, omdat die verplichting vandaag nog niet bestaat.

Dat is de stand van zaken. Dit wordt verder opgevolgd in de werkgroepen. Alles wordt nu
administratief afgehandeld, zodat dit ook politiek kan worden gefinaliseerd.

De voorzitter: De heer De Gucht heeft het woord.

De heer Jean-Jacques De Gucht: Minister, ik dank u voor uw toelichting. Als ik het goed
samenvat, dan is er op dit moment dus nog geen contact geweest met de diverse havens om te
bekijken welke financiële impact die ontvangstinrichtingen zouden kunnen hebben. Het is
momenteel dus nog niet uitgemaakt wie de kosten zal dragen indien er een verplichting komt
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om dergelijke inrichtingen te installeren in onze zeehavens. Het lijkt me toch niet
oninteressant dat men met de diverse spelers ter zake rond de tafel gaat zitten. De kans is
immers reëel dat die verplichting er wel degelijk zal komen.

Uw antwoord was voor de rest zeker en vast uitvoerig genoeg. Alvast bedankt.

De voorzitter: De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken: Minister, ik dank u voor uw antwoord. We kijken dus uit naar
het ontwerp van decreet.

De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord.

Mevrouw Joke Schauvliege: Mijnheer De Gucht, voor alle duidelijkheid, er is al wel contact
geweest, in tegenstelling tot wat u zei. Er is absoluut al overleg geweest met de diverse havens
en de OVAM. Dat overleg gebeurt ook door andere diensten. Er is dus al overleg, maar dat
wordt voortgezet en nog verfijnd. We hebben nu nog niet echt een zicht op de exacte financiële
gevolgen van de goedkeuring van dit verdrag, als we ingaan op dat punt van die ontvangst-
inrichtingen. Er is dus contact geweest, maar we moeten daar dus nog verder op inzetten.

De voorzitter: De heer De Gucht heeft het woord.

De heer Jean-Jacques De Gucht: Ik had u ook wel begrepen wat dat betreft. Ik wil alleen
benadrukken dat er bij die contacten die er zijn geweest, nog geen uitsluitsel is over het inrichten
van die ontvangstinrichtingen. Het zou dus interessant zijn om daar in de toekomst overleg over te
plegen, zodat we weten waar we financieel aan toe zijn en wie dan precies die kosten zal dragen.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Els Robeyns tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over het educatief programma ‘milieuzorg
op school’ (MOS)
- 718 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Mevrouw Els Robeyns: Voorzitter, minister, geachte leden, het educatief programma
‘milieuzorg op school’ (MOS) is een bekend milieuzorgproject voor het basis- en secundair
onderwijs, dat tot stand komt via een samenwerking tussen het Vlaamse Gewest, de
provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Het doel is milieuzorg te
ontwikkelen tot een wezenlijk aspect in de schoolcultuur, en zo tot een aantoonbare en
substantiële milieuwinst en educatieve winst in de deelnemende scholen te komen.

Een school wordt een MOS-school wanneer de directie een milieubeleidsverklaring
ondertekent. Dan krijgt die school praktische en inhoudelijke ondersteuning en begeleiding.
Het gewest zorgt voor de coördinatie en de werkingsuitgaven, en subsidieert twee begeleiders
per provincie. De provincie zorgt voor de aanwervings-, huisvestings- en uitrustingskosten.

In de ontwerpovereenkomsten zijn streefcijfers opgenomen met betrekking tot het totale
aantal MOS-scholen. Ook is in een aantal schoolbezoeken, vormingsdagen, workshops
enzovoort voorzien. Het project wordt begeleid door een begeleidingscommissie, die de
kwaliteit helpt te bewaken.

Minister, de huidige MOS-overeenkomst eindigt op 31 augustus van dit jaar. Daarom stel ik
deze vraag. De voortzetting van het MOS-project is immers belangrijk. Het geeft invulling
aan de versterking van milieusensibilisatie, wat toch een onderdeel van het regeerakkoord is.
Het geeft ook invulling aan uw beleidsnota Leefmilieu en Natuur, waarin onder meer sprake
is van natuur- en milieueducatie. De verlenging van het MOS-project zou dus de continuïteit
van de milieuzorgwerking in de Vlaamse scholen bestendigen en toelaten dat milieuzorg
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wordt ontwikkeld tot een wezenlijk aspect van de schoolcultuur. Via de onderwijsdoelgroep
worden immers alle burgers tijdens hun schoolloopbaan bereikt, zodat ze procesmatig en
systematisch milieubewustzijn en -competentie ontwikkelen en de milieuboodschap mee-
krijgen. Daarom heeft de Vereniging van de Vlaamse Provincies (VVP) samen met de
Vlaamse overheid terecht gewerkt aan een nieuwe MOS-overeenkomst, die zou ingaan op 1
september 2013. Essentieel in die overeenkomst was de keuze voor een langdurige
samenwerking van zes jaar die, zonder opzegging, stilzwijgend zou worden verlengd.

De vorige bestendige deputaties hebben die overeenkomst principieel goedgekeurd, maar nu
blijkt dat die verlenging zou worden beperkt tot drie jaar, waarna er wordt geëvalueerd. Dat
zorgt voor enige ongerustheid.

Minister, klopt het dat de looptijd van de nieuwe MOS-overeenkomst wordt beperkt tot drie
jaar? Zo ja, waarom? Hoe past die bijkomende rapportage in het streven van de Vlaamse
Regering naar planlastvermindering? Hoe evalueert u het MOS-project? Resulteert dit
daadwerkelijk in een aantoonbare en substantiële milieuwinst en educatieve winst in de deel-
nemende scholen? Hoeveel MOS-scholen zijn er op dit ogenblik, opgedeeld per provincie?

De voorzitter: Mevrouw Poleyn heeft het woord.

Mevrouw Sabine Poleyn: Voorzitter, minister, geachte leden, ik sluit me hier graag bij aan,
en dat veeleer vanuit mijn ervaring in de commissie Onderwijs, maar het gaat hier natuurlijk
over het onderwijs.

Minister, in het onderwijs wordt het MOS-project heel positief bekeken. Het is ook een
methodiek, een aanpak die erin is geslaagd alle scholen te bereiken. Anderzijds zijn er nu al
heel veel scholen bereikt en is er wel wat nood aan een nieuwe dynamiek of een evaluatie. In
dat licht kan ik begrijpen wat u blijkbaar van plan bent.

Ik wil een suggestie doen. Begin vorig jaar heeft de Vlaamse Regering het STEM-actieplan
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) goedgekeurd. Het doel ervan is zo veel
mogelijk jongeren positief te doen kiezen voor een technische of wetenschappelijke richting.
Waarom kom ik daarmee aanzetten? Deze vraag is al op diverse plaatsen gesteld. Aandacht
voor techniek is echt wel nodig in het lager onderwijs. Er zijn de eindtermen techniek, maar
de leerkrachten hebben het niet zo gemakkelijk om daar aandacht voor te hebben. Men zoekt
dus naar extra ondersteuning buiten de school. Zou het niet mogelijk zijn om het instrument
van techniek en technologie duidelijker te integreren in het MOS-model, dat de zorg voor het
milieu, en ruimer, voor het klimaat, als doel heeft? Bent u bereid om bij de evaluatie te
onderzoeken of dat MOS-project een rol kan spelen bij het implementeren van het STEM-
actieplan, specifiek voor het basisonderwijs?

De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege: Voorzitter, geachte leden, u hoeft me niet te overtuigen van de
waarde van MOS. Ik ben al in heel veel scholen geweest. Ik reik ook elk jaar alle MOS-
vlaggen uit aan de diverse scholen. Dat is altijd een heel aangename namiddag of
voormiddag, met heel veel optredens en een goede sfeer.

Voor alle duidelijkheid, het programma wordt verlengd, vanaf 1 september van dit jaar. Daartoe
is een nota opgesteld, die binnenkort zal worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. De
vraag of de looptijd wordt beperkt tot drie jaar en of er een evaluatie zal komen na drie jaar, zal
het voorwerp uitmaken van de besprekingen in de voorbereiding voor de Vlaamse Regering. Ik
kan daar eigenlijk moeilijk dieper op ingaan. Uiteraard kan het niet de bedoeling zijn dat de
planlast op een of andere manier zwaarder wordt gemaakt. Daarover kunnen we duidelijk zijn.

Scholen die deelnemen aan MOS, streven ernaar het MOS-logo te behalen. Dat logo is een
kwaliteitslabel, dat aangeeft dat de school een educatief proces heeft opgestart, systematisch
acties organiseert en inspanningen levert om zo veel mogelijk schoolleden voor milieuzorg te
sensibiliseren.
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Het logo bestaat uit drie delen. De criteria om een eerste, tweede of derde logo te behalen,
zijn dezelfde, maar de eisen worden dus steeds hoger. Voor het behalen van deze logo’s
worden indicatoren uitgewerkt, waarbij educatieve winst en milieuwinst een grote plaats
innemen. Als een school het MOS-logo behaalt, betekent dit inderdaad dat de school
vooruitgang heeft geboekt, zowel op milieuvlak als op educatief vlak.

Mevrouw Robeyns, u hebt nogal wat statistische gegevens gevraagd over die scholen. Die
staan allemaal in het recentste jaarverslag, dat ook is bezorgd aan de leden van dit parlement
en eveneens op de website staat, namelijk op www.milieuzorgopschool.be. Alle gegevens
over het aantal scholen en dergelijke meer zijn daar te raadplegen. Ik denk niet dat het de
bedoeling is dat ik dat alles hier voorlees. Ik wil daar dus graag naar verwijzen.

Mevrouw Poleyn, u vraagt hoe we de techniek enigszins mee kunnen integreren daarin.
Eigenlijk gebeurt dat vandaag al, maar impliciet. Voor een aantal milieuproeven en dergelijke
moeten er immers vaak acties gebeuren die soms aansluiten bij veeleer technische richtingen. Ik
denk aan wateronderzoek. Daar komen chemie en fysica bij kijken. Misschien is het een idee
om eens te bekijken hoe andere zaken mee daaraan kunnen worden gekoppeld. Inzetten op
milieu en milieueducatie blijft natuurlijk de doelstelling. Het lijkt me nodig dat te behouden als
hoofdmotivatie, maar onze diensten zijn altijd bereid te bekijken hoe binnen die pakketten
misschien die zin in techniek mee kan worden opgenomen. Ik zal die suggestie dus overmaken.

De Vlaamse Regering zal die voortzetting dus heel binnenkort bespreken. Voor mij spreekt
het vanzelf dat we daar geen extra planlasten aan koppelen. Wel moeten we bekijken of we
dat systeem nog wat kunnen verbeteren en verfijnen. Misschien moeten we hier en daar een
aantal zaken aanpassen. Op zich is dit echter een goed initiatief, dat veel kinderen en
jongeren, en op die manier ook veel gezinnen bereikt.

De voorzitter: Mevrouw Robeyns heeft het woord.

Mevrouw Els Robeyns: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Zo te horen draagt u het
initiatief een warm hart toe. Dat is ook terecht. Dat stelt me gerust.

Blijkbaar is nog niet opgehelderd of die looptijd zal worden beperkt, maar het verheugt me
alleszins te horen dat u erover zult waken dat er geen bijkomende planlast zal worden
gecreëerd. Het lijkt me absoluut belangrijk dat milieuzorg en milieubewustzijn verankerd
blijven in het onderwijs, zodat we dat blijven meegeven aan de toekomstige generaties. Ik ga
er echter van uit dat u daarover zult waken binnen de Vlaamse Regering.

De voorzitter: Mevrouw Poleyn heeft het woord.

Mevrouw Sabine Poleyn: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Ik ben heel blij met uw
positieve eerste reacties met betrekking tot het maken van de link met STEM en techniek. Dat
lijkt me een win-winsituatie voor de beide. Ik hoor dat het niet slecht zou zijn dat er een
nieuwe dynamiek komt voor MOS, dat er een wat frissere aanpak komt. Dit is een perfect
huwelijk: wetenschap en techniek zijn middelen om tot een doel te komen, en dat is dan die
milieuzorg. Dat zou een ideale combinatie zijn. Ik verwacht er dus wel veel van.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Van den Eynde tot mevrouw Joke Schauvliege,
Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de naleving van de wetgeving
inzake onderhoud en nazicht van verwarmingstoestellen ter voorkoming van CO-
vergiftiging
- 733 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

http://www.milieuzorgopschool.be/
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Mevrouw Marleen Van den Eynde: Voorzitter, minister, geachte leden, jaarlijks sterven er
ongeveer veertig mensen aan CO-vergiftiging door slecht onderhouden verwarmingstoestel-
len. Vorige week werd in Mechelen een hele groep mensen getroffen door CO-vergiftiging na
een feestje in een zaal waar er problemen waren met het verwarmingstoestel. Het voorbije
weekend werden opnieuw vijf mensen het slachtoffer van CO-vergiftiging. Ik hoop dat het
ondertussen goed is afgelopen.

Nu al sinds 1 juni 2007 gelden er in Vlaanderen nieuwe regels voor het onderhoud en het
nazien van centrale verwarmingstoestellen. Die regels werden opgelegd ten gevolge van
Europese voorschriften en gelden voor het nazien van stooktoestellen voor de verwarming
van gebouwen of de aanmaak van warm verbruikswater. Voor centrale verwarming met vaste
brandstof geldt een jaarlijks verplicht onderhoud door een geschoold vakman. Het reinigen en
controleren van de schoorsteen mag ook door een schoorsteenveger gebeuren. Voor centrale
verwarming met vloeibare brandstof, zoals stookolie, met een vermogen groter of gelijk aan
20 kilowattuur, geldt een jaarlijks onderhoud door een erkend technicus vloeibare brandstof.
Voor centrale verwarming met gasvormige brandstof, zoals aardgas, propaan en butaan, met
een vermogen groter of gelijk aan 20 kilowattuur, geldt een tweejaarlijks onderhoud door een
erkend technicus gasvormige brandstof G1, G2 en G3. Voor gas is de wettelijk verplichte
onderhoudsbeurt tweejaarlijks voor vermogens vanaf 20 kilowattuur.

Deze wetgeving is noodzakelijk voor de energie-efficiëntie, maar ook met het oog op
gezondheid en veiligheid. Niet alleen heeft een slecht afgesteld of vuil verwarmingstoestel
een hoger energieverbruik, maar een verstopping of slecht functioneren van het toestel kan
bovendien schadelijke gassen veroorzaken, met in vele gevallen de dood tot gevolg.

Minister, hoewel de wetgeving met betrekking tot het onderhoud en nazicht van ketels reeds
sinds 1 juni 2007 van kracht is, lijkt het aantal ongevallen met verwarmingstoestellen toe te
nemen. Het is niet duidelijk wat de reden hiervan is. Kunt u me meedelen op welke manier er
eigenlijk toezicht wordt gehouden op het naleven van de wetgeving op het onderhoud van
verwarmingstoestellen? Hebt u een zicht op het aantal gecontroleerde verwarmingsketels in
Vlaanderen? Worden verzekeringsmaatschappijen ingeschakeld om de brandverzekering te
koppelen aan onderhoudsattesten, zoals destijds meermaals werd gesuggereerd in deze
commissie? Meent u dat een nieuwe informatiecampagne om het verplichte onderhoud van
verwarmingstoestellen te duiden noodzakelijk is?

De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege: Voorzitter, mevrouw Van den Eynde, de keuring vóór een eerste
ingebruikname en het onderhoud van centrale stooktoestellen met een vermogen van meer
dan 20 kilowattuur worden geregeld door het besluit van de Vlaamse Regering van 8
december 2006. Dit besluit werd op 1 juni 2007 van kracht.

In tegenstelling tot wat u vermoedt, blijkt uit de statistieken van het Belgisch Antigifcentrum
hoegenaamd niet dat het aantal ongevallen te wijten aan koolstofmonoxidevergiftiging stijgt.
Integendeel, de jongste twee decennia daalde het aantal geregistreerde incidenten, van 1036
incidenten met 61 sterfgevallen in 1995, tot 459 incidenten met 32 sterfgevallen in 2011.
Uiteraard zijn dat nog 32 sterfgevallen te veel. De meeste CO-ongevallen gebeuren bij de
individuele verwarmingstoestellen, zoals gasgeisers en kachels, die niet onder het Stook-
toestellenbesluit vallen.

Het toezicht op de verplichtingen van de eigenaars en gebruikers van centrale stooktoestellen
wordt geregeld door het Milieuhandhavingsdecreet en het Milieuhandhavingsbesluit. De
bevoegde toezichthouders zijn de afdeling Milieu-inspectie van de Vlaamse overheid, de
gemeentelijke toezichthouders, toezichthouders van intergemeentelijke verenigingen en
toezichthouders van politiezones. Al die toezichthouders kunnen een controle uitvoeren op de
verplichtingen van de eigenaars en gebruikers van centrale stooktoestellen. Aangezien het in
hoofdzaak om niet-ingedeelde inrichtingen gaat, is dit toezicht volgens het subsidiariteitsprincipe
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in eerste instantie een taak voor de lokale toezichthouders. Het is de bevoegdheid van de lokale
toezichthouders om te bepalen hoe ze dat toezicht uitoefenen. Dat kan bijvoorbeeld
steekproefsgewijs gebeuren, of uiteraard ook naar aanleiding van klachten.

Cijfers over het totale aantal gecontroleerde toestellen zijn er niet, maar uit een onderzoek dat
in 2011 in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) werd
uitgevoerd, bleek dat 80 procent van de Vlaamse bevolking op de hoogte is van de
regelgeving en dat 78 procent zijn verplichtingen qua onderhoud ook nakomt.

De verzekeringsmaatschappijen zijn uiteraard autonoom als het gaat over de beslissing om de
brandverzekering te koppelen aan onderhoudsattesten. Uit navraag bij enkele verzekerings-
maatschappijen blijkt dat ze via de algemene voorwaarden van de verzekeringspolis de klant
wel verplichten zich te gedragen als een goede huisvader, wat ook inhoudt dat hij de geldende
wetgeving moet toepassen. Daardoor is de klant wel impliciet onderworpen aan de verplich-
tingen van het Stooktoestellenbesluit. Bijgevolg dekt de verzekering mogelijke schade in
principe enkel indien de klant het keuringsrapport vóór de eerste ingebruikname en de
onderhoudsattesten verstrekt door een erkend technicus kan voorleggen.

Er worden heel wat campagnes gevoerd met betrekking tot CO-vergiftiging, en dat via
diverse kanalen, zowel Vlaams als federaal. Op Vlaams niveau is er het CO-samenwerkings-
verband, met de website www.koolstofmonoxide.be. Federaal wordt reeds enkele jaren elke
winter de campagne ‘CO. Een stille moordenaar in huis’ herhaald door de FOD Binnenlandse
Zaken. De lokale overheden en diverse intermediaire organisaties worden daarbij ingezet.

Specifiek wat de Vlaamse verplichtingen op het gebied van het onderhoud van de centrale
verwarming betreft, zal het Departement LNE in het najaar van 2013 een nieuwe informatie-
campagne doen, waarbij ook CO-vergiftiging aan bod zal komen. Dat gebeurt naar aanleiding
van een aanpassing aan het Stooktoestellenbesluit die binnenkort in werking treedt. Daarnaast
zal ook de campagnewebsite www.centraleverwarming.lne.be worden geactualiseerd en
gebruiksvriendelijker gemaakt. Aangezien sinds kort de nieuwe lokale besturen zijn
aangeduid, zal het Departement LNE in het najaar van 2013 ook een oproep versturen aan de
lokale besturen, met de vraag dat ook zij de bevolking zouden sensibiliseren, bijvoorbeeld via
de gemeentelijke nieuwsbrief of de gemeentelijke huis-aan-huisbladen. Ook zal de suggestie
worden gedaan steekproefsgewijs controles uit te voeren bij de inwoners.

Mevrouw Van den Eynde, er worden dus tal van acties opgezet.

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Minister, ik dank u voor uw antwoord. Een aantal pers-
berichten, en zeker dat over die groep van veertig personen, hebben me aangezet tot het
stellen van deze vraag. Er was ook een persbericht waarin inderdaad werd gesteld dat er
jaarlijks wel veertig doden vallen. Uw cijfers tonen aan dat dit aantal wel iets lager ligt. Ook
geven ze aan dat er de voorbije jaren een gunstige evolutie is geweest. Er is dus verbetering,
en gelukkig maar, maar elke dode blijft er natuurlijk een te veel.

Ik begrijp dat er toch nog een aantal campagnes hangende zijn. Dat is uiteraard een goede
zaak. De lokale besturen moeten worden gemotiveerd om nieuwe initiatieven te nemen, nu ze
aan de macht zijn. Ik kan me echter niet van de indruk ontdoen dat er toch nog wel een groot
euvel is als het gaat over het lokaal toezicht. Ik kan me immers niet voorstellen dat lokale
toezichthouders zich momenteel met die zaken kunnen bezighouden. Daarover zal er op korte
termijn nog wel eens een debat worden gevoerd in deze commissie.

Ik vind het alleszins goed dat er een campagne zal komen, maar ik ben helemaal niet de
mening toegedaan dat er lokaal voldoende toezicht is.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

http://www.koolstofmonoxide.be/
http://www.centraleverwarming.lne.be/
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Vraag om uitleg van mevrouw Tine Eerlingen tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de stand van zaken betreffende de
implementatie van geluidsnormen in bioscopen
- 764 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw Eerlingen heeft het woord.

Mevrouw Tine Eerlingen: Voorzitter, minister, geachte leden, het maatschappelijk debat
over de problematiek van de gehoorschade door het te hoge geluidsniveau van muziek
flakkerde in de zomer van 2009 op, naar aanleiding van een aantal incidenten en tragische
gebeurtenissen. In december 2009 begon u met een breed overleg met alle betrokken actoren
en audiologen. Dat resulteerde in een nieuwe wetgeving. De nieuwe geluidsnormen voor
muziekevenementen zijn vanaf 1 januari 2013 bindend en afdwingbaar.

In de commissievergadering van 27 juni 2011 gaf u aan dat er voor bioscopen ook normen
zouden komen, zij het aparte, omdat de problematiek in bioscopen toch wel verschilt van die
bij muziekevenementen. In bioscopen zijn het vooral de hoge piekgeluiden die aanleiding
geven tot acute gehoorschade. Voor u een specifieke en duidelijke normering zou uitwerken
voor de bioscopen, zou u echter eerst uitgebreid overleg hebben met de hele bioscoopsector.
U hebt de sector ontmoet in augustus en oktober 2011. Ook begin 2012 hebt u ermee
overlegd. Vanwege de complexiteit hebt u beslist een onderzoeksopdracht te laten voeren,
naar analogie met de impactanalyse voor de jeugdhuizen. Die opdracht zou de basis vormen
voor het uitwerken van een adequate regelgeving. De resultaten van die studie zouden in het
najaar van 2012 beschikbaar zijn.

Minister, iedereen erkent de enorme impact van gehoorschade, zowel voor individuen als
voor de maatschappij. Onlangs stelde u nog de kortfilm Ruis voor, gebaseerd op het verhaal
van Dietrich Hectors, die in 2009 uit het leven stapte omdat zijn gehoorproblemen
ondraaglijk werden. U deed dat in het kader van een sensibilisatiecampagne, als aanvulling
op de nieuwe geluidsnormen die sinds begin dit jaar van kracht zijn.

Bioscopen vallen dus niet onder de huidige regelgeving. Er zou een andere regelgeving in de
maak zijn. Wat is de stand van zaken met betrekking tot die geluidsnormen voor bioscopen?
Is die onderzoeksopdracht intussen afgerond? Wat waren de voornaamste conclusies? Is er
intussen nog nieuw overleg geweest met de sector? Wat was daar de uitkomst van? Zal er een
nieuwe normering voor het geluidsniveau in bioscopen komen? Wanneer zou dat nieuwe
reglement kunnen worden geïmplementeerd?

De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege: Mevrouw Eerlingen, ik dank u omdat u deze vraag stelt. Vorig
jaar in maart hebben we het hier ook over gehad in de commissie. Zoals u weet, is er een
onderzoek opgestart. Die problematiek is immers niet zo evident. Die verschilt enigszins van
deze bij muziekactiviteiten. Het onderzoek is in september 2012 van start gegaan. We
verwachten de resultaten tegen het einde van februari 2013. Hoewel het onderzoek zich
momenteel in een eindfase bevindt, moeten we nog even wachten.

Het onderzoek is uitgevoerd door het studiebureau Acoustic Technologies: een team van
specialisten in het domein van de akoestiek en het akoestisch onderzoek. Dit team heeft de
voorbije maanden in verschillende bioscopen onderzoek verricht. De volledige keten, van de
bronsignalen en de geluidsinstallatie tot de ruimtekenmerken, zijn onderzocht. Er is heel veel
materiaal verzameld.

De metingen zijn in verschillende bioscopen, met een verschillende capaciteit, verricht. Het
gaat om Kinepolis in Antwerpen, Utopolis in Turnhout, Siniscoop in Sint-Niklaas, Buda in
Kortrijk en Cinema Albert in Dendermonde. In elke zaal zijn testsignalen, een
voorprogramma, bestaande uit reclame en trailers, en twee films gemeten. Er is ook rekening
gehouden met het genre van de films. Als voorbeeld van een kinderfilm is ‘Ice Age 4:
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Continental Drift’ genomen. De andere film is ‘The Expendables 2’, die veeleer een actiefilm
is.

De metingen zijn tevens gelijktijdig op verschillende plaatsen in de zalen verricht. Hiermee
wordt ook de spreiding van de geluidsniveaus in aanmerking genomen. Vaak is immers
vastgesteld dat de opbouw van de zaal van belang is.

We verwachten het eindrapport tegen het einde van deze maand. We zouden dan over
betrouwbare en representatieve meetgegevens moeten beschikken. Op basis hiervan zullen
we nagaan hoe we dit in de praktijk kunnen brengen en hoe we hierop moeten inspelen. Op
die manier zullen we trachten een efficiënte regelgeving uit te werken.

Mevrouw Eerlingen, ik moet u vragen nog even geduld uit te oefenen. Ik moet zelf trouwens
ook nog wat geduld hebben. Zodra het rapport er is, kunnen we snel vooruitgang boeken. We
kunnen dan met de sector vergaderen en samen oplossingen zoeken. We moeten de sector
hiermee confronteren en een regeling uitwerken. Ik zou u dan ook willen vragen nog wat
geduld te hebben. Het is in elk geval een goede zaak dat u om een stand van zaken hebt
gevraagd.

De voorzitter: Mevrouw Eerlingen heeft het woord.

Mevrouw Tine Eerlingen: Ik had begrepen dat de studie tegen het einde van 2012 zou
worden afgerond. Blijkbaar heeft het onderzoek een of andere vertraging opgelopen en zullen
de conclusies eind februari 2013 beschikbaar zijn.

Minister, zult u hierover dan verder overleg plegen met de sector? Kunt u ondertussen al
bepaalde conclusies trekken of wordt op de afronding van de definitieve studie gewacht voor
iets wordt vrijgegeven?

De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege: Een conclusie die we nu al kunnen trekken, is dat we veel met
pieken te maken krijgen. Er zijn enorme schommelingen. Dit heeft ook veel met de inrichting
van de zaal te maken. Vaak gaat het in dergelijke bioscopen om stalen wanden die met stof
zijn bekleed en die veel galm en terugkaatsing veroorzaken. Verder staan de boxen niet altijd
goed opgesteld. Al die elementen spelen een rol. Er is een groot verschil tussen de zalen. We
moeten nagaan hoe dat alles technisch kan worden opgelost. Dat zijn de eerste grote lijnen.
We moeten echter op de volledige studie wachten om de juiste conclusies te kunnen trekken.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Gwenny De Vroe tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de recente wateroverlast
- 770 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Mevrouw Gwenny De Vroe: Voorzitter, na enkele koude weken en een paar regendagen zijn
verschillende plaatsen in Vlaanderen opnieuw met wateroverlast geconfronteerd. Ondanks de
herhaaldelijke aankondigingen van maatregelen en de stelling dat de uitvoering van bepaalde
infrastructuurwerken een definitieve oplossing zou bieden, worden telkens weer dezelfde
gekende dorpen en woonkernen door het water bedreigd.

Minister, hoever staat momenteel de uitvoering van de maatregelen en de voorstellen die in
de aanvaarde resolutie betreffende de wateroverlast worden aangereikt? Waarom worden,
ondanks de investering in wacht- en bufferbekkens en de aankondiging dat hierdoor de
problemen structureel zijn opgelost, telkens opnieuw dezelfde plaatsen en woonkernen
bedreigd?
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De regenval van de afgelopen dagen of weken kan niet echt als uitzonderlijk worden
gecatalogeerd. Blijkbaar zijn de wacht- en bufferbekkens hierop niet voorzien. Hoe komt dat?
Welke maatregelen zullen worden genomen om dit te verhelpen?

De voorzitter: De heer Sanctorum heeft het woord.

De heer Hermes Sanctorum: Voorzitter, ik wil me hier heel kort bij aansluiten. We hebben
een gedachtewisseling met verschillende ministers gehouden. Ik zou graag de stand van
zaken in verband met de gewestelijke verordening kennen. Dat punt is toen uitgebreid aan
bod gekomen. Ik weet dat het niet de bevoegdheid van minister Schauvliege is. Ik
veronderstel echter dat die verordening al een paar keer uitgebreid is besproken. Minister
Muyters heeft destijds beloofd nog voor het einde van het jaar te landen. Ik zou dan ook
graag een stand van zaken krijgen.

De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege: Voorzitter, op 18 september 2012 hebben we in de Verenigde
Commissies voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed en voor
Mobiliteit en Openbare Werken een gedachtewisseling gehouden over de uitvoering van de
resolutie betreffende de wateroverlast. Minister Crevits, minister Muyters en ikzelf hebben
toen verslag uitgebracht. Alle punten zijn hier toen besproken.

Naar aanleiding van de wateroverlast in de winter van 2010-2011 heeft de Coördinatiecommissie
Integraal Waterbeleid (CIW) de opdracht gekregen een actieprogramma op te stellen. Op 17 juli
2012 heeft de CIW een eerste gecoördineerde rapportering goedgekeurd over de uitvoering van
dit actieprogramma, dat in grote lijnen met de resolutie overeenstemt. Deze rapportering is aan
de leden van deze commissie overgemaakt en is tevens beschikbaar op de website
www.integraalwaterbeleid.be. De resolutie wordt in de jaarlijkse beleidsbrieven nauwgezet
opgevolgd. In juli 2013 zal de CIW een tweede gecoördineerde rapportering voorbereiden.

Het is misschien belangrijk dat ik, los van die rapporten, een laatste stand van zaken sinds de
eerste gecoördineerde rapportering naar voren breng. Op die manier kan ik de concrete
realisaties even oplijsten.

Op 20 augustus 2012 heb ik het ministerieel besluit tot vaststelling van de code van goede
praktijken voor het ontwerp en de aanleg van rioleringssystemen goedgekeurd. De code, de
bijbehorende technische toelichtingen per hoofdstuk en de gebruikersmodule voor de opmaak
van een onderhoudsplan voor rioleringen zijn up-to-date en aan een aantal nieuwe
klimatologische omstandigheden aangepast. De tekst is beschikbaar op de website
www.integraalwaterbeleid.be.

In de loop van het najaar heeft de CIW minister Muyters een ontwerp van aanpassing van
gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater voorgelegd. De Vlaamse Regering
heeft dit dossier recent besproken. Dit lijkt me alvast goed nieuws.

Op 6 december 2012 heeft de CIW de basiskaart hydrografisch netwerk goedgekeurd. Deze
kaart toont de waterlopen met een potentieel overstromingsrisico. De kaart dient als basis
voor de eerste set van overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten. De technische
kaarten worden, in uitvoering van de Europese overstromingsrichtlijn, tegen eind 2013 aan de
Europese Commissie overgemaakt.

Op 19 december 2012 is het openbaar onderzoek over het voorontwerp van de tweede
waterbeleidsnota van start gegaan. Dit openbaar onderzoek loopt tot en met 18 juni 2013. Na
de verwerking van de opmerkingen zal de waterbeleidsnota in de loop van 2013 aan de
Vlaamse Regering worden voorgelegd. De waterbeleidsnota bevat een overzicht van de te
behandelen waterbeheerkwesties en -prioriteiten, een algemene beleidsvisie en vijf specifieke
krachtlijnen om deze visie te realiseren. De nota schetst, met andere woorden, het brede kader
voor de volgende generatie stroomgebiedbeheersplannen. Een van de vijf krachtlijnen is “het
watertekort en de wateroverlast in samenhang aanpakken”.

http://www.integraalwaterbeleid.be/
http://www.integraalwaterbeleid.be/
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Het blijft gelukkig niet enkel bij plannen. Zoals ik op 18 september 2012 al heb
aangekondigd, zijn ondertussen een aantal bijkomende investeringen in de waterbeheersing
tot stand gebracht. Deze investeringen zullen in het volgende evaluatierapport van de CIW,
dat tegen juli 2013 wordt voorbereid, uitvoerig worden toegelicht. Een voorbeeld is de aanleg
van grote bufferbekkens in Geraardsbergen. Hierdoor kan daar meer water worden gebufferd.

Een andere vraag is waarom er, ondanks de investeringen in wacht- en bufferbekkens, hier en
daar toch nog problemen kunnen ontstaan. De bouw van wacht- en bufferbekkens biedt
absoluut een oplossing. Die oplossing is echter, zoals hier al vaker is gesteld, nooit absoluut.

Met de uitvoering van deze openbare werken is een bijkomende buffercapaciteit voor water
gecreëerd en uitgebouwd. Dit is een wezenlijke noodzaak om het teveel aan water op
ongewenste plaatsen te voorkomen. Hiermee kunnen we, met een minimum aan kosten en
lasten voor de uitgebreide bestaande bebouwing, een beperkte hoeveelheid water bufferen.
Die hoeveelheid is relatief groot, maar blijft in bepaalde omstandigheden echter altijd
beperkt. Uit onderzoek is gebleken dat de schade op 29 januari 2013 zonder de reeds
gerealiseerde wachtbekkens beslist veel groter zou zijn geweest. Veel meer woningen zouden
met wateroverlast zijn geconfronteerd.

De regenval van de voorbije dagen was niet zo uitzonderlijk. De regenval van 29 januari
2013 blijkt een herhalingsperiode van twee jaar te kennen. Dit is absoluut niet extreem. Het
gaat echter om een combinatie van factoren.

Ten gevolge van de door de vrieskou nog deels bevroren ondergrond en de hoge bodem-
verzadiging als gevolg van het smelten van de sneeuw, kon het water niet in de grond
sijpelen. Het werd direct afgevoerd. Tot 40 of 50 procent van het water is afgevoerd. De
neervallende regen is onmiddellijk beginnen stromen, wat tot dit fenomeen heeft geleid.

De oplossing om tot een waterveiliger Vlaanderen te komen, heeft met verschillende factoren
te maken. De sleutelbegrippen zijn protectie, preventie en paraatheid.

Een eerste factor is protectie of bescherming. We moeten blijven inzetten op de aanleg van
klassieke waterbeheersingsinfrastructuur, zoals wachtbekkens, dijken en pompstations. Het is
niet enkel nodig water in te bufferen. We moeten ook de bedreigde gebieden indijken.

De Vlaamse Regering beschikt over een concept om infrastructuurwerken te versnellen en
heeft snellere procedures uitgewerkt. Bovendien zijn in 2010, 2011 en 2012 bijkomende
middelen vrijgemaakt om die infrastructuur te bouwen.

Aangezien het aantal mogelijke wachtbekkens duidelijk eindig is, hebben we in de tweede
plaats ook een aantal preventieve maatregelen nodig. Het gaat onder meer om de beperking
van nieuwbouw in hoogfrequent overstroombare gebieden, om de bouwtechnische
beveiliging van bebouwing in overstromingsgebieden en om een betere afstemming tussen
onze ruimtelijke ordening en het waterbeheer.

Ik heb dit jaar al op een verbetering van de watertoets ingezet. Een concreet voorbeeld is het
pilootproject dat de VMM dit jaar in het stroomgebied van de Molenbeek in Beersel en in
Sint-Genesius-Rode is gestart.

De overstromingsgevoelige gebouwen worden systematisch aan een diagnose onderworpen.
De potentiële overstromingsschade zal per gebouw in kaart worden gebracht. Dan worden
een aantal preventieve maatregelen op maat van het gebouw voorgesteld. Het gaat hier om de
reeds bestaande gebouwen. In de toekomst zullen we aangepast moeten bouwen. Nu gaat het
om de bestaande gebouwen die nog niet zijn aangepast.

Deze werkwijze biedt de getroffen burgers een zicht op de stappen die ze in het geval van
wateroverlast zelf kunnen zetten. Voorbeelden van preventieve maatregelen zijn waterdichte
coatings op buitenmuren, terugslagkleppen op de afvoerleidingen, waterdichte deuren en
ramen en tijdelijke schotten in deurgat, raam-, poort- en kelderopeningen. Bovendien wil ik
dat op dit vlak op een meer structurele wijze met architecten wordt samengewerkt.
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Tot slot hebben we ook nood aan maatregelen die de paraatheid verhogen. De voorspellingen
moeten beter worden. De burgers en de hulpdiensten moeten beter worden geïnformeerd. De
waterbeheerders en de hulp- en crisisdiensten moeten nauwer samenwerken. Een betere
bijstand voor, tijdens en na overstromingen blijft belangrijk.

De combinatie van deze verschillende factoren is belangrijk. Om die reden is het een goede
zaak dat de CIW met alle verschillende actoren vergadert. Op die manier kunnen goede
afspraken worden gemaakt.

De voorzitter: Mevrouw De Vroe heeft het woord.

Mevrouw Gwenny De Vroe: Ik verwijs heel graag even naar de gedachtewisseling die we in
2012 hebben gehouden en waar de minister daarnet ook naar heeft verwezen. We hebben toen
het rapport van de CIW besproken. Ik heb toen verklaard dat dit rapport voornamelijk met
nieuwe studies, overleg en partnerdialogen is gevuld. Er waren natuurlijk al een aantal
maatregelen getroffen. Er was echter nog heel wat werk aan de winkel. Ik heb toen ook
verklaard dat de waterellende op dat ogenblik in dezelfde omstandigheden niet kleiner dan in
2010 zou zijn. Ik heb toen aangedrongen op een tijdsschema en op een regelmatige
rapportering aan de verenigde commissies over de uitvoering van de resolutie. Dat is de reden
waarom ik naar aanleiding van de wateroverlast in januari 2013 opnieuw een vraag om uitleg
over dit onderwerp stel.

Minister, bestaat de mogelijkheid om in plaats van een jaarlijkse rapportering minstens een
halfjaarlijkse rapportering te krijgen? Ik wil hier opnieuw op aandringen.

Ik heb het document nog eens doorgenomen. De heer Sanctorum heeft een terechte vraag
gesteld over de stedenbouwkundige verordening. Ik zou hier ook vragen over het Rubicon-
fonds kunnen stellen. Er kunnen in feite nog heel wat vragen worden gesteld. Indien we de
rapportering naast de goedgekeurde resolutie leggen, blijkt er, zeker op stedenbouwkundig
vlak, nog heel wat werk aan de winkel te zijn.

Het lijkt me onze taak als leden van het Vlaams Parlement u en de minister van Ruimtelijke
Ordening zo vaak mogelijk bij wijze van spreken op de rooster te leggen. We hopen dat zo
snel mogelijk stappen vooruit worden gezet. Ons geduld raakt op. Ik dank u voor uw
toelichting. We zullen niet nalaten hier regelmatig op terug te komen.

De voorzitter: De heer Sanctorum heeft het woord.

De heer Hermes Sanctorum: Aanvullend op wat mevrouw De Vroe net heeft gesteld, wil ik
opmerken dat de uitdagingen vooral op het vlak van de ruimtelijke ordening groot zijn. Alles
gaat bijzonder traag. Ik wil niet herhalen wat ik al tijdens de gedachtewisseling heb gezegd en
wat mevrouw De Vroe ook net heeft verklaard. Ik wil echter een concrete vraag stellen.

Een vrij eenvoudige en concrete maatregel die nog kan worden genomen, betreft de
gewestelijke verordening hemelwater. Volgens de minister heeft de Vlaamse Regering dit
dossier al besproken. Wat is nu precies gebeurd? Is een beslissing genomen? Is de tekst
aangepast aan de vraag van het Vlaams Parlement over de infiltratie en de aanpassing van de
onderlimieten? Is uiteindelijk een beslissing genomen?

De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege: Er is een bespreking gehouden. We hebben hierover een
gedachtewisseling georganiseerd. Er moeten nog een aantal verfijningen worden aangebracht.
Dan kan die tekst volgens mij worden goedgekeurd. Voor zover ik weet, is dat de laatste
stand van zaken.

De voorzitter: Indien ik goed ben ingelicht, zal de Vlaamse Regering die verordening deze
week vrijdag of volgende week vrijdag principieel goedkeuren. Daarna moet nog het advies
van de Raad van State en dergelijke volgen.
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De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Tinne Rombouts tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams
minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de maatregelen die aan landbouwers
opgelegd worden naar aanleiding van de nitraatresiducampagne 2012
- 787 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Mevrouw Tinne Rombouts: Voorzitter, als ik hier beweer dat de landbouwsector ten
gevolge van het nieuwe Mestdecreet voor zware uitdagingen wordt geplaatst en zware
doelstellingen moet bereiken, trap ik allicht een open deur in. We hebben in het verleden dan
ook altijd duidelijk gesteld dat hier de nodige flankerende maatregelen tegenover moeten
staan. De overheid en de landbouwsector moeten die doelstellingen, waar we allemaal achter
staan, samen kunnen bereiken.

Tijdens de bespreking van de beleidsbrief hebben we een stand van zaken in verband met de
flankerende maatregelen kunnen overlopen. Ik heb toen verheugd vastgesteld dat de
flankerende maatregelen nauwgezet worden opgevolgd. Ze worden allemaal concreet
ingevuld.

Uit de behaalde resultaten blijkt dat het hele dossier een positieve evolutie kent. Dat is
natuurlijk belangrijk om de doelstellingen te halen. Het is echter ook belangrijk om de sector
te motiveren. De sector heeft een zeer moeilijke opdracht gekregen en moet vooruit willen
gaan. De resultaten tonen eigenlijk ook aan dat we niet voor een eenvoudige opdracht staan.

Volgens mij beseft iedereen heel goed dat de grote maatregelen en de grote stappen zoals
vaak het eerst worden gezet. Het zal echter zeer moeilijk zijn de laatste percentages te
bereiken. Dat zijn de laatste loodjes. We moeten die percentages kunnen bereiken.

Dit betekent dat fijn en goed afgewogen te werk moet worden gegaan. Om de laatste over-
schrijding die we nog kennen, een overschrijding op het ogenblik dat een meetpunt van het
Mestactieplan negatief wordt beoordeeld, eruit te krijgen, moeten we correct kunnen werken.

Naast de correcte, goed afgewogen maatregelen die we hiertegenover zetten, vormt de
motivatie en de rechtszekerheid van de landbouwers een belangrijk element om de
doelstellingen effectief te bereiken.

Een van de instrumenten die in het Mestdecreet naar voren worden geschoven, is de
nitraatresidumeting. Dat punt is al verschillende keren in deze commissie en met de Europese
Commissie besproken. Wij zijn trouwens de enigen die op dit ogenblik met nitraatresidu-
metingen werken. Dit is een belangrijk element in de hele discussie.

Daarnaast moeten we vaststellen dat de nitraatresidumetingen geen doel op zich vormen. Dat
punt is altijd sterk benadrukt. Die metingen zijn een middel om de Europese doelstellingen te
kunnen bereiken. In dat opzicht heeft de Europese Commissie steeds de stelling aangehangen
dat het instrument van de nitraatresidumeting als een eventueel sensibiliserend instrument
moet worden benaderd. Dit punt is trouwens in het Vlaams Parlement vaak benadrukt. De
Europese Commissie heeft dit ook gesteld.

Ook voor een sensibiliserend instrument is de betrouwbaarheid van het instrument cruciaal.
Er zijn op dat vlak regelmatig bezorgdheden geuit. In het licht van de opvolging van de
flankerende maatregelen en van de lopende onderzoeken, heb ik vernomen dat in 2012 een
studie is besteld om de variabiliteit van de nitraatresiduresultaten aan de in het verleden
aangenomen variabiliteit van 30 procent te toetsen. De vraag is of dat percentage correct is,
hoe hiermee in de praktijk wordt omgegaan en wat de resultaten in de praktijk zijn.
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Ik heb in mijn schriftelijke vraagstelling expliciet naar de datum van 15 februari 2013
verwezen. Dat is ook de reden waarom ik deze vraag om uitleg nu wil stellen. Op 15 februari
2013 zal de Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de eventueel getroffen
landbouwers in kennis stellen van de wettelijk opgelegde maatregelenpakketten naar
aanleiding van de nitraatresidumetingen. Aangezien die studie al in 2012 is besteld, ben ik
uiteraard benieuwd naar de resultaten. Ik vraag me af of die resultaten eventueel
consequenties kunnen hebben voor de maatregelenpakketten die vanaf 15 februari 2013
zullen worden opgelegd.

Minister, is het correct dat een nieuwe studie is uitgevoerd om de variabiliteit van het
nitraatresidu fijner in kaart te brengen? Wat zijn de conclusies van die studie? Hoe wilt u met
deze nieuwe wetenschappelijke bevindingen omgaan? Hoe zult u verder te werk gaan? Zijn er
eventueel gevolgen voor de begeleidingsmaatregelen die op 15 februari 2013 zullen ingaan?
Hoe wilt u hiermee omgaan?

Ik wil nog even duidelijk stellen dat het om de variabiliteit van 30 procent in de velden gaat.
We hebben hier al regelmatig discussies gehad over de metingen en over de verschillen
tussen verschillende laboratoria. Daar is in het verleden al meermaals onderzoek naar
verricht. Daar gaat het me nu niet om. Ik veronderstel evenwel dat u mijn vraagstelling al
juist had geïnterpreteerd.

De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord.

Minister Joke Schauvliege: Voorzitter, in de loop van 2012 heeft de Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek (VITO) een studie uitgevoerd om de in het verleden ingeschatte
veldvariabiliteit aan de resultaatgegeven van de nitraatresiducampagne van 2011 te toetsen.
Ik heb onlangs een draftversie van deze studie ontvangen. De definitieve studie heb ik nog niet.

Ik wil eerst even het begrip ‘veldvariabiliteit’ duiden. De veldvariabiliteit slaat op een
ongelijke verdeling van het nitraatresidu in het veld. Hierdoor kunnen de resultaten van de
stalen die op verschillende plaatsen zijn genomen, afwijken.

Het is belangrijk dat de veldvariabiliteit niet met het begrip ‘meetonzekerheid’ mag worden
verward. Meetonzekerheid is immers aan meetfouten te wijten. Het kan dan gaan om een
staal dat niet op correct wijze is genomen of om een fout in de analyse.

De voorbije jaren heb ik ervoor gezorgd dat de meetfouten op de bodemstalen zeer gering
zijn geworden. Ik heb het compendium, waarin staat op welke wijze stalen moeten worden
genomen, verbeterd en vastgelegd. Daarnaast heb ik ook de toegelaten analysemethode
nitraatresidustalen vastgelegd.

Uit de voorlopige conclusie in de draftversie van de studie van VITO blijkt de in de vorige
studie, die in 2000 is uitgevoerd, bepaalde veldvariabiliteit van gemiddeld 30 procent voor
een aantal teelten correct. Dit geldt echter niet voor alle teelten. Met betrekking tot een aantal
teelten, zoals begraasd gras, granen en maïs, stelt de analyse van VITO dat de veldvariabi-
liteit gemiddeld groter is dan de oorspronkelijk aangenomen variabiliteit van 30 procent.
Daarnaast is in de studie nagegaan hoe sterk het nitraatresidu aan veranderingen tijdens de
bemonsteringsperiode onderhevig is. Er is echter geen eenduidig tijdseffect vastgesteld.

Wij zijn de enigen die het nitraatresidusysteem toepassen. We hebben dit systeem altijd als
een vorm van begeleiding gehanteerd. Aangezien dit systeem in overleg met de Europese
Commissie tot stand is gekomen, is het logisch dat we de nieuwe bevindingen in eerste
instantie naar de Europese Commissie terugkoppelen. De komende weken zal tijdens een
overleg blijken hoe we hier verder mee omgaan.

In het licht van het flankerend beleid bij het Mestactieplan 4 (MAP 4) heb ik een onderzoeks-
en voorlichtingsplatform voor duurzame bemesting opgericht. Het doel van dit platform
bestaat erin de kennishiaten in verband met duurzame bemesting in te vullen en de kennis-
overdracht naar de praktijk te bevorderen. Dit platform is goed geplaatst om me bijkomend
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wetenschappelijk advies over de nieuw vastgestelde variabiliteit in de nitraatresiduresultaten
te verlenen. Ik heb die mensen dan ook om een second opinion gevraagd.

Mevrouw Rombouts is terecht bekommerd om wat er op 15 februari 2013 zal gebeuren.
Tegen die dag zullen de landbouwers het jaarlijks schrijven van de Mestbank van de VLM
ontvangen. We zullen die termijn uiteraard respecteren. In dat schrijven zal vermeld staan of
ze in functie van de op hun percelen verkregen nitraatresiduresultaten al dan niet maatregelen
opgelegd krijgen. Bij het opleggen van die maatregelen moet ik uiteraard rekening houden
met de regelgeving.

Om de gestelde waterkwaliteitsdoeleinden te behalen en om geen rechtsonzekerheid voor de
landbouwers te creëren, is het belangrijk dat alle landbouwers deze informatie tijdig ontvan-
gen. Ze moeten hier bij de aanvang van het bemestingsseizoen rekening mee kunnen houden.

In functie van de resultaten van het gesprek met de Europese Commissie en van de eventuele
bijkomende wetenschappelijke adviezen die ik heb gevraagd, zal ik in overleg met de
verschillende betrokken actoren nagaan of er eventueel nood is aan aanpassingen.

Dat is momenteel de stand van zaken waarmee we worden geconfronteerd. We zullen de
landbouwers tegen 15 februari 2013 rechtszekerheid geven. Ze zullen de maatregelen kennen.
Nadien zullen we nagaan of die maatregelen eventueel nog moeten worden bijgestuurd of
aangepast.

De voorzitter: Mevrouw Rombouts heeft het woord.

Mevrouw Tinne Rombouts: Ik dank de minister voor haar antwoord. Het lijkt me belangrijk
door middel van onderzoeken alle eventuele bezorgdheden effectief uit te klaren. Ik ben blij
dat de minister duidelijk en snel reageert en bijkomend onderzoek laat verrichten.
Uiteindelijk worden de landbouwers dagelijks met de eventuele maatregelen van de minister
geconfronteerd. Hiermee gaan trouwens ook bijkomende kosten gepaard.

Het betreft hier sensibiliserende acties. De landbouwers kunnen zich hierop baseren om tot
een betere bemesting te komen. Ik vraag me echter af of we onze bedrijven hiermee moeten
confronteren als we niet volledig zeker zijn van de gevolgen.

Ik vind ook niet dat we het instrument dadelijk mogen weggooien. Het zou sensibiliserend
kunnen werken. Het moet echter correct functioneren. Ik ben dan ook blij dat de minister
alles op alles zet om dit met behulp van verder onderzoek door onze verschillende
wetenschappelijke instellingen uit te klaren.

De minister onderhoudt nauwe contacten met de Europese Commissie. Dit maakt het
mogelijk op dit vlak tot bijsturingen over te gaan. Ik begrijp dat dit in overleg met de
Europese Commissie moet gebeuren. Ik reken er echter op dat de Europese Commissie
rekening zal houden met de rechtszekerheid van de landbouwers en met de gevolgen hiervan.
Wij zijn de enigen. Indien de Europese Commissie dit traject met ons wil volgen, mogen we
niet voor voldongen feiten worden geplaatst.

De voorzitter: De vraag om uitleg is afgehandeld.

■ 


