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Voorzitter: de heer Jan Peumans

Vraag om uitleg van de heer Wilfried Vandaele tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het Marien Ruimtelijk Plan en de
verhouding tot het project Vlaamse Baaien
- 1756 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Bart Caron tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister
van Mobiliteit en Openbare Werken, over het federaal ruimtelijk plan voor de
Noordzee en de gevolgen voor Vlaanderen
- 1800 (2012-2013)

De voorzitter: Dames en heren, na het ongeval van de minister heb ik haar onmiddellijk
namens de commissie een voorspoedig herstel gewenst.

Minister, het verheugt ons te zien dat u al goed hersteld bent.

De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Voorzitter, minister, collega’s, begin dit jaar stelde federaal vice-
eersteminister Johan Vande Lanotte zijn voorontwerp van Marien Ruimtelijk Plan (MRP) voor.
In dat plan wordt onder meer de aanleg van een kunstmatig eiland voor de kust van De Haan-
Wenduine opgenomen. Het kunstmatige eiland moet dienen voor energieopslag.

Intussen nam de vice-eersteminister op basis van het MIP-onderzoek (Milieu- en Energie-
technologie-innovatieplatform) ook Zeebrugge op als mogelijke locatie. Het MIP-onderzoek
werd in opdracht van de haven van Zeebrugge uitgevoerd door Ecorem en een aantal andere
gerenommeerde Vlaamse instituten. Op basis van dat onderzoek naar de mogelijkheden van
een energie-eiland voor de kust, wordt ook de locatie van Zeebrugge naar voren geschoven,
eigenlijk als eerste mogelijkheid. De tweede mogelijkheid is de Thortonbank, dertig
kilometer verder dan de Vlakte van de Raan en de Goote Bank.

Federaal minister Vande Lanotte zei dat hij op basis van het MIP-onderzoek, naast de locatie
die hij al had in zijn MRP, namelijk de locatie Wenduine, ook Zeebrugge zou opnemen, zodat
ook daar een energie-eiland zou kunnen komen. Het voordeel is dat dit zou kunnen gebeuren
in samenhang met de uitbreiding van de haven van Zeebrugge. Het voordeel van de
Thortonbank zou zijn, ook volgens de studie, dat het zou kunnen gebeuren in samenhang met
een eventueel stopcontact op zee om van daaruit de energie in de richting van de kust te
sturen.

Dit is een lang verhaal geworden. Ik heb u er al over ondervraagd en ik heb in de Senaat
minister Vande Lanotte al ondervraagd. Om een lang verhaal kort te maken, minister Vande
Lanotte zegt dat hij in zijn plan dat binnenkort in openbaar onderzoek gaat, als zones
opneemt: de Wenduinebank voor Wenduine en Zeebrugge. De Thorntonbank, nochtans de
tweede keuze in de MIP-studie, wil hij om de ene of de andere duistere reden niet opnemen.

Een paar jaar geleden presenteerden de baggeraars eensgezind het plan voor de Vlaamse
Baaien. Dat plan kreeg ook een plek in het Vlaamse regeerakkoord. U zou het bestuderen en
er een begin van maken. In dat plan wordt voorzien in een kraal van kunstmatige eilanden die
allerlei functies krijgen: recreatie, opvang van schepen in nood, kustverdediging en inderdaad
ook energiestockering.

Ik heb ook al eens een vraag gesteld aan de minister-president, in februari 2013, over het
MRP van zijn federale collega. Toen antwoordde minister-president Peeters dat: “de Vlaamse
Regering de verdere evoluties in dit dossier en de concrete verdere inhoudelijke aanpak door
de Federale Regering nauwlettend in het oog zal houden. Daarbij zal speciale aandacht
worden besteed aan effectieve bevoegdheidsovertredingen”. De vraag is immers ook waar de
federale bevoegdheid begint en eindigt en waar de Vlaamse bevoegdheid begint en eindigt.
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Sindsdien vernamen we dat de Federale Regering zich opnieuw over het plan heeft gebogen.
Het resultaat is dus dat naast de Wenduinebank ook Zeebrugge erin wordt opgenomen, maar
helaas niet de Thorntonbank.

Minister, ik heb daar vragen over gesteld aan federaal minister Vande Lanotte, maar ik wil
toch ook graag uw visie horen op een paar punten. In welke mate is er de voorbije maanden
nog overleg geweest tussen de bevoegde Vlaamse en de Federale ministers over dat MRP?
En als ik het heb over de ‘bevoegde Vlaamse ministers’, kijk ik in de eerste plaats toch ook
naar u, en een beetje naar de minister-president, want ik meen dat u daar wel zicht op hebt.

Als er overleg is geweest, wat waren de conclusies van dat overleg?

Ik heb u dit al eens gevraagd in een vorige parlementaire vraag: bent u van plan om stappen
te ondernemen om minstens een samenwerkingsakkoord te maken met de Federale Regering
over het MRP?

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Voorzitter, minister, collega’s, ik wil aan wat de heer Vandaele zei,
nog een paar elementjes toevoegen. Het Marien Ruimtelijk Plan heeft het niet alleen over het
energie-eiland, het stopcontact op zee, maar ook over windmolens, over zandontginning, over
routes voor de scheepvaart, over aquacultuur en over allerlei andere elementen die daarmee,
van dichtbij of van ver, verband houden. Het is een plan dat voor zes jaar gemaakt wordt en
dat nog een aantal andere ontwikkelingen niet uitsluit. Op die manier is er misschien een
sterke of een minder sterke band met uw plan Vlaamse Baaien.

Ik zal niet de hele toelichting overdoen, ik stel direct mijn vragen. Werd de Vlaamse
Regering voldoende betrokken bij de opmaak van het Maritiem Ruimtelijk Plan? Staat de
Vlaamse Regering voor 100 percent achter dit plan?

Worden de Vlaamse prioriteiten inzake kustverdediging voldoende in het plan verankerd?
Het zou gek zijn om geen win-winsituatie na te streven. Hoe zit het bijvoorbeeld met de
plannen van de Vlaamse minister rond kustbescherming door ophoging van zandplaten en
zandbanken voor de kust, de zogenaamde kraal van eilanden? In welke mate spelen de
energieatollen ook een rol inzake de kustverdediging? Is de ontwikkeling van hotels,
appartementen of resorts op die geplande eilanden enkel op korte termijn uitgesloten, of is dat
ook een optie voor de lange termijn?

Stemt de Vlaamse Regering in met het concept van die grootschalige energieopslag? Is er ook
voldoende aandacht voor kleinschalige vormen van energieopslag, bijvoorbeeld via natrium-
zwavel- of reductie-oxidatiebatterijen, of voor andere oplossingstechnieken? Ik denk bijvoor-
beeld aan energieopslag via een omzetting naar gassen of waterstof, zoals bij het Nederlandse
power-to-gasproject (P2G). De techniek van die energieopslag bevindt zich immers ook nog
in een experimentele fase. Worden de economische en ecologische kosten en baten van
diverse mogelijke opslag- en omzettingstechnieken voldoende afgewogen?

Zijn er voor de Vlaamse Regering voldoende duurzaamheidsgaranties voor het toelaten van
meer aquacultuur op zee? Wie zal controleren of de voorwaarden die worden gesteld op het
vlak van die geïntegreerde aquacultuur nauwgezet worden nageleefd? Is elke schaal van
aquacultuur voor Vlaanderen aanvaardbaar? Is er ook overleg geweest over de gevolgen voor
de Vlaamse kustvisserij?

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Voorzitter, geachte leden, ik dank u voor de vragen. Het is
inderdaad niet de eerste keer dat dit onderwerp aan bod komt. Ik meen dat er een tijdje
geleden ook al een actuele vraag over is gesteld. Ik geef u de nieuwste update, naast wat ik
vroeger al heb gezegd over dit dossier.
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Mijnheer Vandaele, in mei is er overleg geweest tussen mijn kabinet en dat van vicepremier
Vande Lanotte over dat Marien Ruimtelijk Plan, althans wat het Belgische deel van de
Noordzee betreft, uiteraard. Het overleg had uiteraard ook betrekking op mijn bevoegdheden.
Dit dossier bevat immers heel veel facetten die van belang zijn voor de toekomstige
ruimtelijke ordening op zee. Tijdens dat overleg zijn een aantal verduidelijkingen gevraagd.
Er zijn ook opmerkingen op het ontwerp van KB gemaakt. Ook werden een aantal bijlagen
besproken. Ik meen dat ik naar aanleiding van de actuele vraag al had gezegd dat het me zeer
verbaasde dat er in de eerste versie van het ontwerp van marien plan geen rekening was
gehouden met de resultaten van de MIP-studie. Dat is niet mijn studie. Dat is een studie die is
gefinancierd door minister Lieten. Dat is ondertussen opgehelderd. Er is ook overlegd
daarover: vandaar dat er twee zones zijn geselecteerd.

U vroeg me waarom de Thorntonbank daar niet in zit. Ik heb daar ook nog heel wat overleg
over gehad, en iedereen bevestigt me dat het realiseren van die zone van de Thorntonbank
sowieso een pak duurder zou zijn, omdat die veel verder ligt. Als ik de MIP-studie en de
kaart bekijk, dan is de zone voor Zeebrugge voor mij de meest haalbare. Minister Vande
Lanotte heeft dan nog een tweede zone aangeduid, voor De Haan-Wenduine. Die stond niet
in de MIP-studie, maar hij heeft ander onderzoek daarnaar laten verrichten. Dat is nu dus
verduidelijkt. Voor ons was het ook van belang dat op zijn minst voor de eerste keuze van de
MIP-studie in een zone zou worden voorzien. U weet dat dit plan nog maar een ontwerp is. Ik
kom daar straks nog op terug. Er moeten ook nog adviezen over worden gegeven.

Mijnheer Caron, ik kom tot de betrokkenheid van de Vlaamse Regering. Een aantal
administraties van de Vlaamse overheid zijn betrokken bij de procedure om tot dat ruimtelijk
plan te komen. Om dat te doen, is er immers een raadgevende commissie opgericht, bij KB
van 13 november 2012. Deze raadgevende commissie moet een niet-bindend advies
verstrekken over dat plan. De Vlaamse leden in deze commissie hebben een raadgevende
stem. Dat zijn dus leden van Vlaamse administraties. Het huishoudelijk reglement van de
commissie bepaalt dat niet alleen de effectieve federale leden, maar ook de raadgevende
Vlaamse leden een initiatief tot wijziging van het MRP kunnen inleiden. Aan het
gecoördineerd advies van de Vlaamse leden werd een gewicht toegekend dat gelijkwaardig is
aan dat van de federale leden. Er is dus wel in een constructieve sfeer gewerkt. Ik kan dat niet
ontkennen. Er is vrij goed overlegd daarover.

Voor de Vlaamse overheid zetelden het Departement Landbouw en Visserij, het Agentschap
voor Natuur en Bos, het Departement Ruimte Vlaanderen, het agentschap Onroerend
Erfgoed, het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust – dus mijn diensten – en
het Departement Mobiliteit en Openbare Werken in die raadgevende commissie. Zij hebben
een gecoördineerd Vlaams advies opgesteld. In dat advies werd duidelijk aangegeven dat,
omdat men maar dertig dagen had om een advies te verstrekken, het advies niet expliciet was
afgetoetst met de Vlaamse Regering. Dit gecoördineerd advies moet dan ook worden
beschouwd als een advies van de administraties die in die raadgevende commissie zetelen.
Het advies van de Vlaamse Regering volgt nog. Ik kom daar straks nog op terug. Ik heb dus
als minister met mijn administraties overlegd, en ik heb overlegd met minister Vande
Lanotte. Dat is heel constructief verlopen. De Vlaamse Regering op zich heeft tot op heden
echter geen officieel advies uitgebracht over dat plan.

In het KB van 13 november 2012 staat duidelijk dat die procedurestap nog moet worden
gezet. Op korte termijn wordt dus de officiële raadpleging van de Vlaamse Regering
verwacht, door de voorlegging van het koninklijk besluit tot vastlegging van het Marien
Ruimtelijk Plan en alle bijlagen. Het kabinet van minister Vande Lanotte meldt dat de
Vlaamse Regering in de loop van juni formeel zal worden geconsulteerd. Er wordt voorzien
in een periode van drie maanden voor het formuleren van het advies door de Vlaamse
Regering. Dat advies wordt dan verwacht in de loop van september 2013. Binnen het project
Vlaamse Baaien is ook afgetoetst in welke mate die zogenaamde energieatollen een positieve
bijdrage kunnen leveren tot de maritieme toegankelijkheid van de haven van Zeebrugge. In
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de MIP-studie staat immers duidelijk dat, als men dat atol voor Zeebrugge plaatst, dat daar
dan wel vrij goed ligt met het oog op de plannen om Zeebrugge in de toekomst zeewaarts uit
te breiden. Er werd dus gevraagd om dat eens te bekijken. De resultaten van dat studiewerk
zullen ook worden gebruikt om de zonering van de concessiezones voor energieopslag verder
te optimaliseren, zodat een potentiële locatie alleszins die maritieme toegankelijkheid niet
hypothekeert. Dit moet dus in de beide richtingen worden bekeken.

Deels binnen het project Vlaamse Baaien, maar ook onafhankelijk ervan, zoals de heer
Vandaele heeft vermeld, is er veel kennis vergaard over de vorm die mogelijke uitbreidingen
van de haven van Zeebrugge zouden kunnen aannemen. Ook die kennis moet worden
gebruikt om binnen dat Marien Ruimtelijk Plan te kijken wat nu de meest ideale plaats is. De
resultaten van die optimalisatieoefeningen kunnen dan ook worden meegenomen in het
advies van de Vlaamse Regering op het ontwerp van Marien Ruimtelijk Plan.

De Vlaamse Regering heeft nog geen officieel advies gegeven, maar zal wel worden
geconsulteerd. De administraties zijn betrokken en hebben een raadgevend advies gegeven. Ik
hoop dat ik zo de procedure duidelijk heb geschetst.

Mijnheer Vandaele, u hebt me in de plenaire vergadering ook al vragen gesteld over het
samenwerkingsakkoord, terechte vragen trouwens. Dat gecoördineerde advies van de
administraties van de Vlaamse overheid gaf onder meer de bezorgdheid aan van de Vlaamse
diensten ten aanzien van die juridisch-technische wijze waarop de Vlaamse bevoegdheden
binnen dat Marien Ruimtelijk Plan worden meegenomen. Hierbij is een analyse gemaakt met
betrekking tot de Vlaamse bevoegdheden op grond van de bijzondere wet, in het bijzonder
artikel 6, paragraaf 1. Onze diensten hebben zeer uitdrukkelijk gewezen op het feit dat een
samenwerkingsakkoord wenselijk is om op een correcte manier rekening te kunnen houden
met de Vlaamse bevoegdheden. Dat onderdeel van het gecoördineerde Vlaamse advies is
trouwens ook meegenomen, weliswaar in verkorte versie, in het advies van de raadgevende
commissie.

Tijdens het overleg met minister Vande Lanotte dat plaatsvond op mijn kabinet, is nogmaals
aangehaald dat, ondanks een zeer positieve samenwerking binnen die raadgevende
commissie, het huishoudelijk reglement en de hele procedure, een bezorgdheid blijft bestaan
over de manier waarop alles in de toekomst zal worden geïmplementeerd, omdat er in
principe wettelijk niets is vastgelegd over de rol van de Vlaamse leden in de raadgevende
commissie. We hebben er nogmaals de nadruk op gelegd dat het voor Vlaanderen van belang
is dat er een samenwerkingsakkoord zou worden afgesloten, om alle Vlaamse bevoegdheden
op een correcte manier in acht te kunnen en te blijven nemen. In het overleg met het kabinet-
Vande Lanotte is daarop niet negatief gereageerd. Er moet natuurlijk nog een formeel advies
komen van de Vlaamse Regering. Binnen mijn beleidsdomein zijn we nu ook al alle aspecten
aan het bekijken die best zouden worden geregeld in zo’n akkoord.

Een zorgpunt, zoals u weet – anders zou u mij de vraag niet stellen –, is dat de
wijzigingsprocedure van het Marien Ruimtelijk Plan vrij zwaar is, als er wijzigingen nodig zijn
vanuit de Vlaamse bevoegdheden. Er werd daarom gevraagd om het model van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen of het bijhorend uitvoeringsplan over te maken als voorbeeld voor
een eventuele toekomstige overlegstructuur. Het is van groot belang dat wij beiden snel
wijzigingen kunnen doorvoeren als die nodig zijn en dat het niet jaren moet aanslepen.

De overlegstructuur kan worden vastgelegd via een samenwerkingsakkoord, maar zou
bijvoorbeeld ook via het bestaande samenwerkingsakkoord Kustwacht en de daar bestaande
structuur kunnen worden aangepakt. In de maand juni hebben we daarover bijkomend
overleg, om te kijken hoe we het proces verder aanpakken. Ik verwacht daarover bijkomende
informatie.

Mijnheer Caron, u vraagt naar de Vlaamse prioriteiten inzake kustverdediging, een terechte
vraag. Hoe zit het met de zandplaten, zandbanken en zandmotoren? Kunnen atollen een rol
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spelen bij de kustverdediging? Hoewel ik me niet kan voorstellen dat dat uw voorkeur
wegdraagt, vraagt u verder of de hotels, appartementen en resorts enkel op korte termijn
uitgesloten zijn. Ik wist niet of ik dat als een vreugdevolle of triestige vraag moest
interpreteren, maar ik kan het mij wel voorstellen.

Nu, hoe zit het plan in elkaar? Het huidige voorstel van Marien Ruimtelijk Plan heeft tot doel
om de ‘as is’-situatie vast leggen, zoals ze vandaag bestaat. Daar zit onder andere in: de
coördinaten van de windmolenparken, IMO-scheepvaartroutes (International Maritime
Organisation), de ruimtes voor zand- en grondwinning. Daarnaast worden in het plan een
aantal genomen beleidsbeslissingen opgenomen. Het plan neemt in dat kader bijvoorbeeld
alle maatregelen van het door de Vlaamse Regering goedgekeurde Masterplan Kustveiligheid
mee als onderdeel van de genomen beleidsbeslissingen. Heel fase nul, om het zo te zeggen,
zit er mee in. Die maatregelen kunnen dan ook worden uitgevoerd in het kader van het
ontwerp van Marien Ruimtelijk Plan.

Voor nieuwe plannen rond kustbescherming, die passen binnen het project Vlaamse Baaien,
wordt vandaag gesteld dat ze niet gehypothekeerd mogen worden door huidige bestem-
mingen en innames in het MRP. Er moeten ontwikkelingen mogelijk zijn en men houdt er
rekening mee, maar omdat de plannen nog in onderzoek zijn en zich op de langere termijn
situeren, wordt in het voorontwerp nog geen effectieve ruimte bestemd, met uitzondering van
de zone voor een proefproject ter hoogte van de Broersbank voor de kust van Koksijde.
Mijnheer Caron, u weet dat wij daar een proefproject willen doen in verband met
golfvoortplanting. We willen inzicht krijgen in hoe golven zich voortplanten over ondiepe
banken om zo het belang en de mogelijke meerwaarde van eilanden voor de kust en de
kustverdediging te kunnen inschatten. Dat is relevant.

Het Marien Ruimtelijk Plan zal uiteindelijk bij koninklijk besluit worden vastgelegd voor een
periode van zes jaar. Het ontwikkelen van een of andere vorm van bouw op een of ander
eiland is niet mogelijk in dat plan en er wordt ook totaal niet in voorzien voor de komende
zes jaar. Ik kan niet in de verre toekomst kijken, mijnheer Caron. We gaan nu eerst een
proefproject uitvoeren. Ik heb in het verleden al gezegd dat het absoluut niet mijn ambitie is
om het daar vol te bouwen, wij willen in eerste instantie de kust verdedigen en kijken hoe we
banken die voor de kust liggen, kunnen gebruiken om golven te breken en zo de kust te
beveiligen. Wat er in de toekomst mee zal gebeuren? Laat ons eerst eens kijken wat er in die
grond zit en hoe we door een goede ingreep de kustverdediging kunnen verbeteren.

Wat de energieopslag betreft en de aandacht voor kleinschalige vormen van energieopslag,
hebt u een aantal voorbeelden gegeven. Het Marien Ruimtelijk Plan moet nog voor advies
worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Het plan duidt enkel concrete zones aan voor
concessieaanvragen voor energieopslag. Die concessieaanvragen moeten worden ingediend
bij de federale overheid. Het is dan aan de federale overheid om de ecologische en
economische kosten en baten van allerhande opslag- en omzettingstechnieken af te wegen en
de concessievoorwaarden ook voor concrete uitvoeringsinitiatieven vast te leggen in een
koninklijk besluit inzake domeinconcessies. Dat moet ook nog gebeuren.

Mijnheer Caron, u hebt een heel belangrijke vraag gesteld over de duurzaamheidsgaranties die
aquacultuur toelaten op zee. Met betrekking tot alles over visserij is er binnen de Federale
Regering afgesproken dat er nog overleg moest worden gepleegd met minister-president Peeters
die bevoegd is voor Zeevisserij. Dat overleg vindt toevallig vandaag plaats en heeft betrekking
op de maatregelen ten aanzien van de visserij, de mogelijkheden voor de aanpak van de zones
waarin is voorzien voor aquacultuur en het voorstel tot uitbreiding van de 3 mijlzone.

Er is dus een ontwerp. Vandaag is er overleg over de zeevisserij. Ik kan u daar dan ook nog
geen resultaten van geven. Sowieso wordt het plan voor advies voorgelegd aan de Vlaamse
Regering. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met alle bezorgdheden. Mijnheer
Vandaele, een samenwerkingsakkoord kan in de toekomst zeker voor een aantal facetten heel
nuttig zijn maar is vandaag absoluut niet uitgesloten.
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De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Minister, ik dank u voor uw omstandig antwoord. U hebt gelijk
dat het jammer is dat de resultaten van de MIP-studie niet zijn opgenomen in het Marien
Ruimtelijk Plan. Die resultaten zijn iets later gekomen dan het MRP.

Minister Vande Lanotte wil er nu die tweede inplantingsplaats voor dat energieatol bijnemen,
namelijk in Zeebrugge naast de Wenduinebank. Ik blijf betreuren dat hij de Thorntonbank
niet mee opneemt. U zegt zelf dat dat moeilijker is. En dat zal inderdaad wel duurder en
technisch moeilijker zijn. Ik herinner er echter aan dat men bij de inplanting van de
windturbines ook wilde beginnen op de Wenduinebank. Onder protest van de lokale
bevolking, waar ik ook toe behoor, is dat dan verschoven naar de Vlakte van de Raan. Maar
dat was nog te dicht voor Knokke. Uiteindelijk zijn ze dan toch op de Thorntonbank
terechtgekomen. Het kon niet, het was onbetaalbaar en technisch onuitvoerbaar maar toch
staat die windturbines op de Thorntonbank, tot ieders tevredenheid

Ook in dit dossier zegt men dat het niet kan, dat het te duur is en technisch onhaalbaar. Maar
eigenlijk kan het wel, want volgens MIP komt die Thorntonbank op de tweede plaats.
Minister Vande Lanotte probeerde me vorige week uit mijn lood te slaan toen hij zei dat ik de
studie niet goed had gelezen, en dat de Thorntonbank niet aan de orde en onhaalbaar was. Ik
heb het nog eens opnieuw bekeken omdat ik altijd twijfel aan mezelf. Wie ben ik om minister
Vande Lanotte tegen te spreken? Maar als ik de studie dan opnieuw lees, dan zie ik als eerste
locatie Zeebrugge, tweede locatie Thorntonbank, derde locatie Vlakte van de Raan en vierde
locatie Goote Bank. De Thorntonbank blijkt dus toch haalbaar en het zijn toch geen idioten
die zo’n studie maken. De kostprijs voor een eiland voor Zeebrugge is 900 miljoen euro, voor
de Thorntonbank is dat 1,2 miljard euro. Dat is een prijsverschil, maar uiteindelijk is dat op
dergelijke bedragen nog redelijk. De onderhoudskost ligt tussen 7,5 en 8 miljoen euro per
jaar. Men vraagt een subsidie aan de overheid tussen 135 en 180 miljoen euro. Dat zijn grote
bedragen. Maar ik denk wel dat die haalbaar zijn op de Thorntonbank. Men moet ook 25
meter diep graven om die put te maken, waar men dan via het valmeerprincipe energie kan
maken. Natuurlijk kan men in die Wenduinebank veel dieper graven dat op de Thorntonbank.
Thornton ligt sowieso lager. Ik denk dat er zowel voor het een als voor het ander iets te
zeggen is.

U zegt me nu dat de Vlaamse Regering nog formeel om advies wordt gevraagd. De
Wenduinebank zit er helaas nog in, ligt dichtbij, op 3 kilometer, en zorgt dus voor visuele
hinder. Als men Zeebrugge kan combineren met de haven is dat een ander verhaal wanneer
daar een draagvlak voor bestaat. De Thorntonbank lijkt me nog altijd de beste optie. Naast de
Wenduinebank en Zeebrugge kunt u ook het best pushen in de richting van de Thorntonbank.
U zegt zelf dat het moeilijk zal zijn om op termijn nog veel te veranderen, tenzij u een
vergelijk vindt met de federale overheid. Wanneer minister Vande Lanotte daar voor het
openbaar onderzoek nog Zeebrugge bijvoegt, kan hij daar volgens mij ook nog de
Thorntonbank bijvoegen.

Vlaanderen heeft twee mensen met raadgevende stem in een raadgevende commissie die een
advies uitbrengt dat niet bindend is. Wij staan daar inderdaad vrij zwak. U zegt dat het nog
meevalt en dat men naar Vlaanderen luistert. Dat is een goed signaal, maar Vlaanderen staat
daar formeel toch bijzonder zwak in heel die procedure. Ik hoop dan ook dat u tot een
samenwerkingsverband komt.

Minister, u hebt op een bepaald moment gezegd dat de Wenduinebank niet voorkomt in de
MIP-studie. U zegt wel dat minister Vande Lanotte daar intussen onderzoek naar laten doen
heeft. Hebt u daar zelf ook onderzoek naar laten doen? Dat is wat ik in de wandelgangen
hoor.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.
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De heer Bart Caron: Minister, mijn grootste bezorgdheid, namelijk de afstemming met de
kustverdediging, is in aanzet goed geregeld. In die zin valt mijn ongerustheid weg. Ik pleit
voor een sterkere rol voor de Vlaamse overheid in de procedure voor het Marien Ruimtelijk
Plan, gelet op die afstemming, sterker dan een adviserende rol, en tegelijk een procedure die
haalbaar is om bij eventuele wijzigingen de Vlaamse bekommernissen in te brengen. Dat is
een goede evolutie.

Wat de potentiële bouw op de eilanden betreft: mijn vraag was niet suggestief bedoeld. Ik
loop niet rond met de idee voor een resort op een van die eilanden. De suggestieve kant van
de zaak was of dat definitief zou worden uitgesloten. Neen dus. We zitten met een plan voor
zes jaar en we kunnen niet alles voorspellen. Ik ben blij te horen dat dit niet de eerste
bedoeling is, maar dat de kustbeveiliging primordiaal is wat de Vlaamse bevoegdheid betreft.
Ook dat is een goede zaak.

Er is overleg met de minister-president en met het kabinet van federaal minister Vande
Lanotte over de problematiek van de visserij. Ook dat is een goede evolutie. We zullen dat
van dichtbij volgen, want er zitten interessante potenties in het Vlaamse Baaienproject, maar
ook in het project van federaal minister Vande Lanotte. Dit is een win-winsituatie voor de
bevolking, de visserij, de toeristische ontwikkeling en de veiligheid van de kustbewoners.
Laten we er in die coöperatieve geest voor gaan, maar met dit accent dat Vlaanderen niet aan
het handje moet lopen, maar zelf een serieuze stem in het kapittel moet hebben vanuit zijn
kustbeveiligings- en Vlaamse Baaienproject.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Mijnheer Vandaele, wij zijn aan het bekijken op welke manier de
stroomvensters voor Zeebrugge kunnen worden verbeterd. Als je de locatie op de
Wenduinebank uitbreidt naar de westelijke kant van Zeebrugge, dan kan de stroming aan de
ingang van de haven verkleinen. Ik ben geen wetenschapper en kan daar niet meer uitleg over
geven.

Wij gaan na welk effect de twee locaties en waar we die inplanten, hebben op de stroming
richting haven. Het is relatief nuttig om dat te weten. Voor mij was die locatie een verrassing
omdat het niet in het MIP-onderzoek zat. Dat heb ik niet onder stoelen of banken gestoken. Ik
vroeg me af hoe men daarbij kwam en waarom dat plots een goede locatie was. Ik heb
mensen met ervaring, ook mensen van de Vlaamse Baaien, gevraagd of het een goede locatie
was. Dan hebben we zelf uitgezocht wat de effecten op de mogelijke stromingen naar
Zeebrugge zijn. Als je een kraal van eilandjes legt ten westen van Zeebrugge, dan kan dat een
positieve invloed hebben.

Wat de Thorntonbank betreft, neem ik uw suggestie mee, mijnheer Vandaele. We zullen nog
een advies geven. De Thornton heeft natuurlijk enkele voordelen, maar dat ligt verder. Ik heb
een hele uiteenzetting gehad over de kleilagen die het moeilijker maken. Ik zal er zeker niet
graven. Alle locaties zijn goed voor mij, maar het project moet interesse wekken van de privé-
sector. Bij de Thorntonbank waren ook vragen, daar hebt u gelijk in. Voor ons is het van belang
dat de beste locatie uit de MIP-studie, namelijk Zeebrugge, er sowieso in zat. Dat is gebeurd.
Naar Thornton zullen we nog eens kijken en we zullen zien wat dat oplevert. Ik kan daar nu
geen uitspraak over doen, maar ik neem akte van wat u meldt en neem uw suggestie mee.

Iedereen zegt dat twee leden in de raadgevende commissie weinig is. Dat is juist. Als u mij
vraagt of ik in dit dossier met het kabinet-Vande Lanotte goed heb samengewerkt, dan
antwoord ik ja. Men heeft niets onverlet gelaten om langs te komen, uitleg te geven en
rekening te houden met onze bezorgdheden wat mijn bevoegdheden betreft. Als men het
luikje aquacultuur en visserij nog niet mee goedkeurt omdat de minister-president daar nog
vragen bij heeft, dan is dat in het kader van een goede samenwerking. Ik kan vandaag niet
anders dan stellen dat minister Vande Lanotte grote inspanningen doet om dat in goed
overleg met ons te doen.
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Stel dat dat plan wordt vastgeklikt en het moet op een dag worden gewijzigd, dan heb ik
graag dat we dat op een soepele manier kunnen doen. Het samenwerkingsakkoord is geen
motie van wantrouwen voor het overlegproces zoals het vandaag is gelopen. Als je enkele
van die zaken in een samenwerkingsakkoord kunt stoppen, levert dat garanties op om er in de
toekomst op een goede manier mee te werken. Dat wil ik hier duidelijk maken. Onze
administraties hebben heel intens gewerkt. Ik kan hun niets verwijten. Ze doen hun werk
goed en er is met hun advies rekening gehouden.

De voorzitter: De heer Vandaele heeft het woord.

De heer Wilfried Vandaele: Minister, u hebt gelijk dat die kleilaag er wel is in Zeebrugge en
in de Wenduinebank, en niet in de Thorntonbank. Die vaste ondergrond heb je daar niet.
Maar goed, dat is één element.

Je kunt die Thorntonbank wel combineren met dat stopcontact of met andere dingen,
bijvoorbeeld een noodhaven zoals in de Vlaamse Baaien. Dat kun je niet op de
Wenduinebank. Het zal zeker de goedkoopste oplossing zijn. Het is daar ook het meest
ondiep. Maar goed, er is geen enkele combinatie mogelijk, noch met de haven van Zeebrugge
of eventueel de corridor die je zou maken richting Westerschelde om dan met binnenschepen
te varen ter vervanging van het Schipdonkkanaal. Eigenlijk mogen we daar hier niet over
spreken. Dat zijn de mogelijkheden die je in Zeebrugge misschien wel hebt, maar zeker niet
op de Wenduinebank.

Mijnheer Caron, ik neem aan dat er niet meteen zal worden gebouwd. Minister, u zegt het
ook. Het MRP gaat tot 2019 en daarover is daar niets in bepaald. Maar in de Vlaamse Baaien,
die mikken op 2100, is die bebouwing op een aantal van die eilanden – niet overal – wel
mogelijk. Ik heb daarnet ook een aantal bedragen genoemd. Als je zoiets wilt maken, heb je
middelen nodig. Als je die alleen bij de overheid moet halen, zal dat niet lukken. Je moet het
kunnen combineren met iets anders. Er zullen waarschijnlijk wel gegadigden zijn voor zo’n
energie-eiland, want het brengt op. Voor die andere eilanden in de Vlaamse Baaien is dat
wellicht minder, tenzij men daar andere dingen op gaat doen, minister, zoals bebouwen.

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord.

De heer Bart Caron: Zo dwingt de heer Vandaele mij toch nog eens in te gaan op het thema.
Er bestaat zoiets als voortschrijdend inzicht. Ik hoop dat dat ook af en toe bij hem aanwezig
is. We zien wel wat de toekomst brengt. Ik wil niet echt honderd jaar vooruitkijken. Ik ben
geen ‘smaldenker’. Het gaat hier in eerste instantie om kustbeveiliging, energiewinning en
toegankelijkheid van de havens. Ik denk dat dat primordiaal is. Dat de financiering in de
toekomst een ernstige zorg zal zijn, weten we ook allemaal. We moeten stap voor stap gaan
en in ieder geval geen voorafneming doen op beslissingen die wij wellicht in onze politieke
carrière – ik hoop het alleszins – wat bebouwing betreft niet meer zullen moeten nemen.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Mijnheer Vandaele, uw laatste uitspraak baart mij wat zorgen. U
zegt dat er in de Vlaamse Baaien hier en daar wel huizen zullen komen. U kent het
regeerakkoord even goed als ik. De Vlaamse Regering heeft gezegd dat ze wil werken rond
het plan Vlaamse Baaien. In het MRP zit één proefproject dat betrekking heeft op het
onderzoeken op welke manier we die zandbanken kunnen gebruiken. (Opmerkingen van de
heer Caron)

Ja, dat is het juist. Je kunt maar beginnen nadenken over wat we daarmee kunnen doen – een
eiland voor vogels, bijvoorbeeld, het hoeft niet alleen bouwen te zijn – als je weet wat het
golfslageffect is na het verhogen van die zandbank. Het proefproject zal ons veel wijzer
maken over wat kan en niet kan. Zolang we niet over die resultaten beschikken, doe ik geen
uitspraak over de toekomst. We moeten eerst de basis kennen. Dat onderzoek moet eerst
worden uitgevoerd.
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De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 

Vraag om uitleg van mevrouw Marleen Van den Eynde tot mevrouw Hilde Crevits,
Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de toestand van en het
aankoopbeleid met betrekking tot de tramstellen voor de kustregio
- 1850 (2012-2013)

Vraag om uitleg van de heer Peter Reekmans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams
minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de zomervakantiedienstregeling van
en de toekomstvisie op de Kusttram
- 1860 (2012-2013)

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Minister, het gaat niet zo goed met onze Kusttram.
Dagelijks is men genoodzaakt om tientallen ritten af te schaffen door het verouderde
materiaal. Dat zegt tenminste ACOD Tram Bus Metro. Bovendien stelt diezelfde vakbond dat
er geen duidelijke toekomstvisie is om tot een oplossing te komen.

Verschillende tramstellen in de kustregio hebben aanhoudend onderhoud nodig. Veel
tramstellen vertonen grote tekorten zoals roet, insijpelen van water, elektronicastoornissen
enzovoort. Verschillende trams dateren van 1981 en vertonen al geruime tijd gebreken,
waardoor de dienstverlening voor de reizigers in het gedrang komt. Naast de vastgestelde
gebreken vrezen de bonden dat een groot deel van de huidige trams een gevaar vormen voor
de verkeersveiligheid. Niet enkel de gebreken aan de tramstellen zijn het onderwerp van
discussie. Ook het technisch personeel heeft klachten en hekelt de afwezigheid van
veiligheidsmateriaal, zoals veiligheidsschoenen, maar ook het ontbreken van wisselstukken.

De huidige Kusttram is volgens De Lijn een kruising tussen een stads- en sneltram en kreeg
enkele vernieuwingen waardoor de levensduur van de trams met tien jaar werd verlengd.
Toch blijkt die vernieuwing niet afdoend en is een dringende aanschaf van nieuwe tramstellen
absoluut noodzakelijk.

Minister, ook in het kader van de gedachtewisseling over de vertrammingsprojecten van De
Lijn werd de slechte toestand van de Kusttram bevestigd. De Lijn deelde mee dat 16 trams
vanaf 2015 uit dienst zullen worden genomen en de overige 32 vanaf 2023. Zonder revisie is
de integrale Kusttramvloot aan vervanging toe vanaf 2015, stelde de directeur-generaal. Maar
nu blijkt dat die revisie niet volstaat om de tramstellen nog tot 2015 te laten rijden. Gelet op
het feit dat de zomervakantie voor de deur staat en het aantal gebruikers van de Kusttram
overvloedig zal zijn, is het absoluut noodzakelijk om de klachten van het personeel van de
kustregio ernstig te nemen en werk te maken van een verhoging van de veiligheid en
dienstverlening.

Minister, in hoeverre meent De Lijn dat de revisie van de Kusttram een oplossing is om de
levensduur te verlengen? Was de uitgevoerde revisie voldoende, gelet op het feit dat een
aantal tramstellen de datum van 2015 niet zullen halen? Hoe verklaart u de afwezigheid van
veiligheidsmateriaal voor de technische dienst? Werden hier nooit eerder klachten genoteerd
van de Inspectie Veiligheid? Werd er reeds werk gemaakt van een vervangingsprogramma
voor de verouderde tramstellen? Zal de vooropgestelde termijn worden gehaald? Kan er
spoed worden gezet achter het dossier, gelet op de gestelde problemen? Op welke manier zult
u tijdens de zomermaanden de dienstverlening en de veiligheid optimaliseren in de kustregio?

Kortom, minister, kunt u ons de toekomstvisie voor de Kusttram meedelen of ontbreekt die
toekomstvisie, zoals ACOD Tram Bus Metro stelt?

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord.
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De heer Peter Reekmans: Voorzitter, minister, collega’s, ik zal het voorgaande niet volledig
herhalen, maar dit is toch een heel belangrijk gegeven. De Kusttram, die rijdt over een lengte
van 67 kilometer en die naar verluidt de langste tramlijn ter wereld is, heeft een belangrijke
taak aan de Vlaamse kust van Adinkerke tot Knokke. Wat me verontrust en ook de reden van
deze vraag is, is dat de vakbond ACOD recent een heel lange reeks problemen naar voren
heeft gebracht, mevrouw Van den Eynde verwees er al naar. Ook de voorzitter van het
Kustburgemeestersoverleg drong aan op een dringende opwaardering van de Kusttram.

Minister, we lezen elke dag opnieuw over de intenties en de plannen van De Lijn om overal
extra tramlijnen en lightrailsystemen aan te leggen, maar met een bestaande tramlijn van 67
kilometer waar dringend onderhoud aan nodig is en waarmee continu problemen zijn, gebeurt
niets. Laat ons even de prioriteiten leggen waar ze horen te liggen door wat we hebben
degelijk te onderhouden en te laten marcheren. Waarom zouden we overal nieuwe lijnen
aanleggen als we er nog niet in slagen om onze bestaande lijnen, die toch belangrijk zijn, te
onderhouden? De Kusttram is een heel belangrijk gegeven voor heel de kuststreek.

De piekzomerperiode komt eraan, er moet dus dringend gehandeld worden, vandaar mijn
vragen. Wat is er al concreet gebeurd? Wat heeft uw kabinet al afgesproken met De Lijn om
de komende dagen nog initiatief te nemen ter voorbereiding van de vakantieperiode? Wat is
er gebeurd? Wat moet er nog gebeuren? En, belangrijker, wat kan er niet meer gebeuren? Er
zijn zeker enkele problemen die u niet meer opgelost krijgt, vermoed ik.

Hoe evalueert u de diverse problemen in verband met het onderhoud, met betrekking tot de
aanhoudende defecten en in verband met de vertragingen die er het gevolg van zijn? Op
welke termijn komt er duidelijkheid over de keuze voor een grote renovatie versus de
vervanging door nieuwe tramstellen? Binnen welke termijn kan die keuze dan ook op het
terrein uitgerold worden? Met andere woorden: wanneer zal de Kusttram optimaler en
duurzaam kunnen functioneren langsheen de hele Vlaamse kuststrook?

De voorzitter: De heer Verstreken heeft het woord.

De heer Johan Verstreken: Voorzitter, ik ben blij met de vragen van de collega’s, want die
wijzen op de interesse voor de kust, de Kusttram, het toeristische project en de economische
meerwaarde.

Daarnet werd me in het oor gefluisterd door de heer Caron, die nu naar een andere commissie
is, dat we de Kusttram ook ‘de tram met parkinson’ zouden kunnen noemen. Voor wie in de
tram zit, is het inderdaad heel vaak schudden en beven, de tram wiebelt van links naar rechts.
Er is inderdaad werk aan de winkel. Het is een heel geliefde tram, in de zomermaanden zit die
meestal bomvol, maar men zit er vaak in als sardines in een blikje. We hopen dat er iets
positiefs mee kan gebeuren.

Het is goed dat de kustburgemeesters een signaal hebben gegeven, maar ik had graag iets
meer vernomen over het volgende, minister. Onlangs werd de vraag gesteld om de elektrische
leidingen in plaats van bovengronds, ondergronds te stoppen. Op zich is dat oké, maar ik
vraag me af of dat financieel haalbaar is. Bovendien lijkt het me een gigantisch werk. Ik
kreeg graag uw reactie hierop.

Wat het onderhoudscontract betreft en de aanbestedingen, wanneer zijn die volgens u
haalbaar? Dat nu nog voor de zomer of tijdens de zomer doen, lijkt me heel moeilijk
realiseerbaar, want er zijn nu al volop werken bezig voor de Kusttram, met vertragingen tot
gevolg en sporen die buiten gebruik zijn. Acht u dat al dan niet haalbaar?

Ik wil u bij dezen ook graag een paar suggesties meegeven voor als er nieuwe stellen zouden
komen of andere zaken. In de zomermaanden zitten er echt veel te veel mensen op die tram,
het is bijna onmenselijk. Men moet op drukke plekken soms een drietal trams wachten voor
men een plaatsje kan vinden, ondanks het feit dat er om de tien minuten een tram rijdt. Het is
er ongelofelijk warm. In heel wat van die treinstellen is er geen airco. Als het buiten meer dan
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20 graden is en de zon zit op het glas, is het binnen nog veel warmer. Het is een gigantische
sauna, ik vind het soms onmenselijk om erin te blijven staan.

Er is ook het probleem van de toegankelijkheid voor personen met een handicap. Scoot-
mobielen worden blijkbaar geweigerd, steeds meer senioren die minder mobiel zijn, kunnen
dus niet langer mee met de Kusttram. Het gaat echter niet alleen over hen, voor personen met
een handicap is de situatie nog schrijnender, want zij kunnen op heel veel plaatsen niet
opstappen. Ik denk aan de halte ter hoogte van Hotel Ravelingen in Mariakerke, waar ook een
revalidatiecentrum is. Daar zijn dus heel veel rolstoelgebruikers, en juist op die cruciale plek
kunnen ze niet mee met de tram. Is er een mogelijkheid om ook de toegankelijkheid mee te
nemen indien er een concreet plan wordt opgemaakt?

Er is ook het punt van de aansluiting van de Kusttram op andere vormen van mobiliteit met
het oog op het woon-werkverkeer. In de zomermaanden is er geen probleem, dan zijn er
meerdere trams ter beschikking. In de winterperiode is dat echter een vrij groot probleem.
Om de haverklap missen mensen – en ik ben een van hen – de aansluiting met de treinen. Dat
komt niet alleen door gigantische vertragingen, maar ook doordat de aansluitingen van de
NMBS en de trams van De Lijn niet goed op elkaar zijn afgestemd.

Er zijn ook oudere tramstellen die sporadisch worden ingezet voor het toerisme. Misschien is
dat handig in het kader van het Kustactieplan of andere mogelijkheden. In het buitenland
worden die gezellige ouderwetse trams steeds meer opnieuw tevoorschijn gehaald en in een
nieuw jasje gestopt. Ze worden voorzien van een nieuwe motor. Men zou die bijvoorbeeld
tijdens het weekend kunnen laten rijden, voor de toeristen. Dat is heel mooi. Dat gebeurt in
Lissabon en in heel veel andere wereldsteden. Dat zou een extra cachet kunnen geven. Ik
meen dat het geen al te grote meerkost met zich zou meebrengen.

Dat waren een aantal ideeën om mee in overweging te nemen.

De voorzitter: De heer Roegiers heeft het woord.

De heer Jan Roegiers: Minister, de jongste dagen en weken was er inderdaad wel wat te
doen over een aantal aspecten van de Kusttram. Eerst en vooral wil ik zeggen verheugd te
zijn over de steun die ik krijg van de heer Verstreken met betrekking tot een aantal zaken qua
trambeleid. Mijnheer Verstreken, ik pleit daar ondertussen al vier jaar voor. Meestal gaat het
dan over de tram in Gent en Antwerpen, en in mindere mate over de Kusttram, maar ik ben
blij dat u de kritiek die ik de voorbije jaren heb gegeven, eigenlijk ook wel deelt. We moeten
echt wel die omslag maken naar een kwaliteitsvol en snel openbaar vervoer, en naar een
vertramming van Vlaanderen. Het is dus goed dat u zich in die zin hebt uitgelaten. Tussen
haakjes, als er iets goeds over de Kusttram te zeggen valt, dan mag dat ook wel. Die haalt een
gemiddelde snelheid van 30 kilometer per uur, terwijl dat in Gent 14 kilometer per uur en in
Antwerpen 15 kilometer per uur is. Dat is alleszins een goed aspect.

Minister, ik deel een aantal bezorgdheden die mevrouw Van den Eynde en de heer Reekmans
al hebben aangehaald. Ik sluit me daar graag bij aan, of ik kijk alleszins uit naar uw antwoord
daarop. Ik heb uw standpunt over de vraag van de kustburgemeesters zo ongeveer kunnen
afleiden uit uw gelaatsexpressie daarnet, maar ik ben toch nieuwsgierig naar dat standpunt.
Die vraag heeft me inderdaad gefrappeerd. Wordt die vraag breed gedragen? Ik neem aan dat
die kustburgemeesters politici van alle kleuren tellen. Wordt dat door iedereen gedragen, of
wordt het vooral naar voren geschoven door de burgemeester van Blankenberge, die de
woordvoerder is geweest van die kustburgemeesters? Ik kan dat moeilijk inschatten, dus zou
ik dat graag weten. Wat is uw standpunt?

Dan is er nog een aspect. De mensen van de bonden en de chauffeurs hebben me al een paar
keer gezegd dat, tot hun grote ergernis, trams alsmaar vroeger verhuizen om aan de kust te
worden ingezet. Die zouden blijkbaar voornamelijk uit Gent verhuizen, maar ik wil u in alle
objectiviteit vragen of dat zo is. Leden hebben hier de kritiek geuit dat er te weinig trams zijn,
dat ritten te vaak moeten worden geannuleerd omdat trams defect zijn of omdat er te weinig
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trams zijn. Dat geldt natuurlijk ook in de andere richting: als er trams worden overgeheveld
uit Gent, dan beginnen de chauffeurs bij ons te klagen. We hebben die trams immers zelf
broodnodig. U weet dat een deel van de vloot in Gent nog steeds bestaat uit PCC-trammetjes
(Presidents’ Conference Committee). Op die trammetjes kunnen ook geen kinderwagens, en
oude mensen kunnen er al evenmin op. Die trams rijden veel trager. Minister, wat is precies
het beleid ter zake? Vanaf wanneer worden trams uit Gent en Antwerpen ingezet voor de
Kusttramlijn? Klopt het dat men steeds vroeger trams uit die twee steden weghaalt? Wat is de
verhouding tussen de totale vloot in Gent en Antwerpen en het aantal naar de kust
getransfereerde trams? Daar ben ik bezorgd over.

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Om meteen met de deur in huis te vallen, ik heb een tweetal jaar
geleden al gezegd dat die Kusttram moet worden vernieuwd, punt. Dat lijkt me de logica zelf.
Ik zal ook duidelijk en omstandig uitleggen waarom ik dat vind, maar dat vinden is natuurlijk
nog iets anders dan het ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Daarvoor moet immers meer
dan 100 miljoen euro worden vrijgemaakt. Daarom moeten we proberen op een verstandige
manier ervoor te zorgen dat dit goed kan gebeuren.

Die specifieke voertuigen van de Kusttram zijn anders dan de andere trams. Er is een
trambedding, maar die voertuigen zijn een beetje anders. Dat zijn trams van het type BN6000,
een lightrailvehikel dat bestemd was voor de premetro en de metro in Charleroi. Die werden
in de periode 1981-1984 geleverd. De gemiddelde leeftijd van die voertuigen is momenteel
ongeveer 30 jaar. Er zijn sinds de start ervan een aantal structurele aanpassingen gedaan aan
de voertuigen. Ik overloop die even kort. Veel mensen hebben immers concrete vragen over
de toestand van die trams.

Er is de inbouw van tussenkasten geweest, om de toegankelijkheid te verbeteren en het
groeiende aantal reizigers op te vangen. In 1994 en 1996 is dat bij zestien trams gebeurd, in
2001-2003 bij de overige trams. In het jaar 2002 werden alle kusttrams uitgerust met een soft-
front en een opschep. Daardoor kan bij een botsing de zwakke weggebruiker in principe niet
langer onder de tram terechtkomen, wat zijn letsels minder ernstig maakt. Er is een
interieurvernieuwing doorgevoerd om het comfort van de reizigers te verhogen, en er is ook
in airco voorzien voor de bestuurder. Tot slot is ook de stuurelektronica van de tram
vervangen.

Ik kom tot de problemen die er bij de exploitatie zijn gerezen. Mijnheer Reekmans, u hebt
een punt. Er zijn een aantal ritten geschrapt. Dat heeft een aantal oorzaken. Voor mij was dat
ook een verrassing. Ik vind dat niet fijn, en ik vind dat een organisatie als De Lijn haar
materieel en patrimonium moet onderhouden, op het juiste moment en zonder dat de reiziger
daar hinder van ondervindt. Ik vind dat dus absoluut niet aangenaam en ik heb dat ook zo
gemeld. Maar goed, het is ook aan mij om te luisteren naar de opmerkingen die ze maken, en
ik geef u die ook mee.

Voor de periode januari tot en met mei 2013 dienden er volgens De Lijn 0,8 procent van de
ritten afgeschaft te worden, om een aantal voertuigen in onderhoud te laten gaan. In mei was
er een piek van 2,38 procent. Uiteraard is de veiligheid van het openbaar vervoer voor zowel
de reiziger als de chauffeur essentieel. Als je ziet dat er iets mankeert aan het materieel op
technisch of veiligheidsvlak, moet je onmiddellijk proberen in te grijpen.

De leeftijd van de Kusttram speelt ontegensprekelijk een rol. Er is nog een tweede oorzaak:
de klimatologische omstandigheden hebben dit jaar extra gewogen op de Kusttram. U weet
dat de trams iets sneller last hebben van corrosie dan in het binnenland, door het zand en het
zout. Daarbovenop is er ook de lange en strenge winter geweest die we achter de rug hebben
en die een extra belasting betekende voor de staat van de trams. Die buitengewone
weersomstandigheden – ik denk dat iedereen het ermee eens is dat het zo was de voorbije
maanden – hebben ertoe geleid dat elke kusttram extra onderhoud moest krijgen. Daardoor
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werd een onvoorziene achterstand opgelopen ten opzichte van het geplande onderhoud, wat
heeft geleid tot het tijdelijke exploitatieprobleem.

Het bedrijf heeft ondertussen een aantal maatregelen genomen en zal op korte en middellange
termijn nog maatregelen nemen om de exploitatie te kunnen verzekeren. Ik geef een
overzicht. Bij ongeveer de helft van de trams zijn in het voorjaar de compressoren vervangen.
Die zorgden voor een aantal gevolgproblemen bij de aangesloten uitrusting en voor uitval van
de tramvoertuigen. Dat is puur technisch. Om de tijdelijke onderhoudsachterstand in te halen
heeft De Lijn, zonder toegevingen te doen op het vlak van veiligheid, bijsturingen van het
onderhoudsschema doorgevoerd, zoals het aanpassen van de onderhoudsfrequentie en het
gedeeltelijk overschakelen op snelonderhoud, om cruciale problemen op kortere termijn op te
lossen.

Men heeft me bevestigd dat de acties tot nu, mijnheer Reekmans, ertoe hebben geleid dat de
achterstand op het onderhoud weggewerkt is. Er waren dus problemen, maar dat is niet zo
voor heel de zomer. De achterstand is nu weggewerkt. Dat bevestigt De Lijn mij, ik ben het
niet persoonlijk gaan controleren.

Daarnaast zijn er punctuele acties ondernomen om de dienstregeling nu en in de vakantie-
periode te kunnen garanderen. Ik overloop ze. Ten eerste is er, zoals jaarlijks, de levering van
de versterkingstrams uit het binnenland, mijnheer Roegiers. Het gaat om veertien
hermelijntrams. Sinds vorige vrijdag worden de hermelijntrams overgebracht om extra
versterking te bieden. Ik heb even een sms gestuurd naar aanleiding van uw vraag en men
meldt mij dat die trams niet vroeger dan anders worden overgebracht. Ik kan me inbeelden
dat Gent liever heeft dat ze daar blijven.

Collega’s, u kent de discussie die we hebben gehad, ook met het Rekenhof, over de extra
trams die ik alsnog heb besteld en die intussen rondrijden. Als ik al uw opmerkingen hoor,
denk ik toch dat het een goede zaak is dat we al wat we konden bijbestellen, hebben
bijbesteld. Er zijn deze legislatuur ook veertig nieuwe trams besteld, collega’s, die bedoeld
zijn voor Antwerpen en Gent. Volgend jaar kunnen we een extra lot bestellen. Het is perfect
mogelijk om een aantal stellen daarvan aan de kust te laten rijden. We zijn nu het plan aan het
opmaken. We proberen echt alle budgetten die we hebben, te gebruiken om nieuwe
tramstellen te bestellen, maar er is dus nog geen uitsluitsel over.

Er zijn ook bijkomende tijdelijke onderhoudskrachten in dienst genomen. Tijdens de
zomerperiode worden er structurele wijzigingen in het werkregime toegepast, die afgestemd
zijn op de inzet van de trams tijdens de zomerperiode, namelijk vroege en weekenddiensten,
mevrouw Van den Eynde. Er is de inzet van een extra mobiele ploeg, die bepaalde
opstartproblemen gaat verhelpen aan het kaaistation in Oostende, waar de trams vertrekken,
en die kleine technische problemen ter plaatse komt oplossen. De rangeerders die de trams in
exploitatie inzetten, hebben vanuit de technische diensten van De Lijn een opleiding gekregen
om eerstelijninterventies zelf te kunnen oplossen. Al de ingrepen moeten volgens De Lijn
toelaten om de dienstregeling te verzekeren.

Gisteren had ik toevallig de directeur van De Lijn West-Vlaanderen bij mij op bezoek in
Brussel. Ik heb hem er ook nog eens over aangesproken dat men toch moet proberen om zo
goed mogelijk te werken.

Ook op iets langere dan de heel korte termijn moet het aanbod gegarandeerd blijven. Er
moeten bijkomende maatregelen worden genomen. Wat staat er dit jaar nog gepland?
Blijkbaar zijn de meest voorkomende problemen bij de inzet van de kusttrams te wijten aan
waterinsijpeling in de daken van een aantal tramstellen. Als er water insijpelt in de daken,
kun je technische en elektronische mankementen hebben. Dat is natuurlijk niet wenselijk. Dat
komt wellicht door een combinatie van de leeftijd en de klimatologische omstandigheden.
Ondanks dat reparatiewerk zijn een aantal daken in minder goede staat.
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Om hieraan een fundamentele oplossing te geven, is door de raad van bestuur op 5 juni 2013,
vorige week dus, beslist om over te gaan tot de revisie van de daken van vijftien trams voor
een bedrag van 1,8 miljoen euro. De herstelling van de daken moet zodanig worden
uitgevoerd dat het een globale herstelling wordt, waardoor ook andere problemen worden
weggewerkt. Men legt niet enkel een lapje op het dak, maar maakt van de gelegenheid
gebruik om een grondige revisie te doen.

De herstellingen zullen starten na de zomerperiode, collega’s. De herstellingen op korte
termijn zijn gebeurd. Voor deze zomer zouden de problemen opgevangen moeten kunnen
worden. Na de zomer gaan we over tot de dakherstellingen van een aantal trams. De trams die
in het voorjaar nog niet voorzien werden van nieuwe compressoren, zullen na de
zomerperiode nieuwe compressoren krijgen. De Lijn plant in het najaar ook een opstart voor
de volledige revisie van de deuren. Daarbij worden het deurmechanisme, de gevoelige trede,
de uitschuifbare trede, de deurvleugels en het deurkader onder handen genomen. Dat is een
niet onbelangrijke opmerking inzake de toegankelijkheid. Die zal daar ook door verbeteren.
Op dit moment werkt men ook aan een piloottram voor de revisie in de ateliers van De Lijn
om die opstart goed te laten verlopen en ervoor te zorgen dat het herstel zo goed mogelijk kan
gebeuren.

Dan is er de middellange termijn. Ik ben daarnet begonnen met te zeggen dat, wat mij betreft,
die trams moeten worden vernieuwd. De Lijn werkt op mijn vraag aan een zeer grondige
tramnota waarin de volledige vernieuwing van de Kusttram is opgenomen. Men heeft me
bevestigd dat nog dit jaar het volledig uitgewerkte voorstel wordt overgemaakt. Dat zal kort
na het zomerreces zijn zodat daar in eerste instantie door de raad van bestuur een beslissing
over kan worden genomen.

Als men vandaag nieuwe trams bestelt, heeft men die morgen niet. Dat duurt wel een tijdje.
We moeten dan ook een periode overbruggen. We moeten ook kiezen op welke manier die
tramstellen zullen worden vernieuwd. Zo kunnen we kiezen voor een grondige revisie. We
kunnen tramstellen die 30 jaar oud zijn, nog wel een aantal jaren laten rijden, maar we
moeten ook kijken naar de toekomst. Vraag is dan welk type tram men kiest. Kiest men iets
in het genre van de Hermelijntram die nu rijdt? Kiest men een speciaal type tram? Dat zijn
allemaal zaken waarvoor de technici nu een nota uitwerken. De raad van bestuur zal daaruit
dan een keuze moeten maken en een voorstel moeten doen aan de regering. Om die periode te
overbruggen zal de revisie van de kusttrams de komende maanden worden doorgevoerd.

Ik heb daarnet al gezegd dat er al heel wat tramstellen vernieuwd worden. Mijnheer
Reekmans, er worden momenteel heel wat maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s)
bekendgemaakt. Het gaat dan over trams rond Brussel en rond Antwerpen. Het is dit
parlement en meer bepaald deze commissie die me heeft gevraagd dit te objectiveren. Zo is er
de visie 2020 van De Lijn die vlak voor de verkiezingen van 2009 is gelanceerd door De Lijn.
Vraag is nu wat we eerst willen doen en wat de MKBA’s zijn. Die MKBA’s worden grondig
doorgevoerd, het is logisch dat die resultaten nu stilaan worden gecommuniceerd. Daarnaast
zijn wij ook effectief tramkilometers aan het realiseren. Mijnheer Roegiers, u zegt dat u sinds
drie jaar kritiek geeft. Ik hoop dat u dat ook tijdens de vorige legislatuur hebt gedaan. Tussen
2004 en 2009 is er 4,3 kilometer nieuwe tram gelegd. Tussen 2010 en 2012 zitten we al aan 7
kilometers en er is nog 7 kilometer gepland. Brabo is nog eens 9,75 kilometer. De
voorbereidingen daarvoor zijn ook in de vorige legislatuur gebeurd. Ik begrijp wel dat er
kritiek is, maar wij zijn wel volop bezig met investeringen in die vertramming. Uw partij, die
deel uitmaakt van deze Vlaamse Regering, zal daar ongetwijfeld ook erg toe bijdragen. Ik ben
niet te beroerd om dat ook toe te geven.

Mevrouw Van den Eynde, u had het ook over de veiligheid van de reizigers en de chauffeurs.
Wanneer men ziet dat er ten gevolge van de weersomstandigheden een extra onderhoudsbeurt
moet worden ingelast, kan men ervoor kiezen om dat wel of niet te doen. Men kan dat ook
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versneld doen, wat dan wel een beetje ten koste is van de dienstverlening. Ik vind dat ze het
zo moeten doen. Ze hebben me het ook op die manier uitgelegd.

Soms maken parlementsleden hier opmerkingen over het personeel en de chauffeurs die
bepaalde dingen zeggen. Ik vind dat waardevol. Het is de taak van de parlementsleden om dat
hier te melden. Ik heb ook gevraagd dat men goed zou nagaan of alle veiligheidsmateriaal dat
noodzakelijk is om de technische diensten op een correcte en veilige manier te laten werken,
ter beschikking is. Welke veiligheidsmaatregelen of persoonlijke beschermingsmiddelen
noodzakelijk zijn, wordt in samenspraak met de interne dienst preventie en bescherming op
het werk (IDPBW) en de verantwoordelijken bepaald. Ik heb ook gevraagd om uw
opmerkingen nog eens extra ter harte te nemen.

De Lijn moet immers wettelijk gezien beschikken over een interne dienst voor preventie en
bescherming op het werk. Binnen deze dienst is een preventieadviseur aanwezig. De Lijn
heeft ook, zoals alle ondernemingen in België met vijftig of meer werknemers, een Comité
voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW). Indien er klachten zouden zijn over het
veiligheidsgebeuren, hebben werknemers drie manieren om dit intern te bespreken. Ze
kunnen dat bespreken met hun rechtstreeks leidinggevende. Daarnaast kan elke werknemer
de preventieadviseur om advies vragen. Bij ernstige veiligheidsproblemen moet de preventie-
adviseur onmiddellijk de directie op de hoogte brengen en dringende maatregelen vragen.
Ten slotte kan elke werknemer, via zijn syndicale organisatie, een punt op de agenda van het
Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk plaatsen. Naast deze interne mogelijk-
heden is er ook nog de mogelijkheid om klachten in te dienen bij de arbeidsinspecteur.

Ik heb gevraagd dat ook rekening zou worden gehouden met de opmerkingen die door de
parlementsleden zijn gemaakt.

Mijnheer Roegiers, mijnheer Verstreken, u hebt opmerkingen gemaakt over de aansluiting
van tram op trein en over de doorstroming. Het is goed dat u op diezelfde nagel blijft
kloppen. Aan de kust is het beter omdat de Kusttram grotendeels in eigen bedding kan rijden
en bovendien het KAR-systeem (korteafstandsradio) heeft. Daarbij springen de lichten op
groen om de Kusttram doorstroming te geven. Het is de bedoeling om ook in Antwerpen tot
een dergelijk systeem te komen. In de media in Antwerpen dit weekend bleek dat heel wat
van die zaken al mogelijk zijn. Wij hebben daar die supercomputer aangekocht om de
algemene verkeerslichtencoördinatie te verbeteren. Idem dito in Gent, waar wij ook een eigen
verkeerscentrum opgestart hebben.

Wat de elektrificatie betreft op die kabels onder de grond, ik heb de burgemeester van
Blankenberge gehoord op de West-Vlaamse Radio 2. Hij heeft dat vrij goed uitgelegd. Hij
heeft niet gezegd: “Crevits, morgen moet je de schop in de grond steken en kabels onder de
grond stoppen.” Hij beseft zeer goed dat dat niet kan. Hij heeft wel gevraagd om rekening te
houden met die moderne systemen, als we kijken naar het dossier vernieuwing van de trams.
Dat is een gepermitteerde vraag. De kostprijs van zo’n tram zal sowieso hoger zijn en het kan
ook niet overal. Van de 67 kilometer Kusttramtraject zou je misschien 30 kilometer
ondergronds kunnen stoppen. De vraag is dan waar we dat zouden doen. Het bezwaart
natuurlijk het dossier van de modernisering van de trams.

Het is een goed idee om dat mee te bekijken. We hebben dat ook gevraagd. De Lijn is nu al
technisch aan het screenen wat wel en wat niet kan. Als we die kabels onder de grond zouden
stoppen, betekent dat ook dat we die oude trams daar niet meer kunnen laten rijden. Dat
systeem kun je dan maar in werking laten treden als je ook beslist om alle tramstellen te
vernieuwen, en niet de beste trams die er zijn, niet te laten blijven rijden. Ben ik duidelijk?

Ik probeer het nog eens uit te leggen. Als je die keuze zou maken, betekent dat dat je alle
trams moet vernieuwen, en dat er geen enkele oude tram meer rijdt. Dat zal nooit kunnen op
het volledige tracé. Er zitten enkele fundamentele moeilijkheden in. Het wordt in elk geval
meegenomen in de nota die De Lijn voorbereidt om over na te denken.
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Ik heb geprobeerd om op jullie bezorgdheden te antwoorden, maar ik ben ervan overtuigd dat
dit dossier nog een vervolg zal kennen.

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Minister, als ik de gemiddelde leeftijd van de Kusttram
verneem – 30 jaar –, dan is het niet ondenkbaar dat er veel problemen zijn in de kustregio.
Het is dan ook een logisch gevolg dat er bijna constant revisie en onderhoudswerken
noodzakelijk zijn.

Minister, uit uw antwoord zou ik kunnen afleiden dat de problemen onder controle zijn. Ik
denk dat De Lijn die informatie zo aan u geeft. Ik moet toch zeggen dat ik daaraan twijfel. Uit
informatie die ik van de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) heb ontvangen,
leid ik af dat een revisie niet zou volstaan om te kunnen blijven rijden tot 2015. Er zijn
tramstellen die al gereviseerd zijn, maar de termijn van 2015 niet zullen halen, en die dus
vroegtijdig zullen uitvallen, waardoor het probleem niet is opgelost. Misschien wel voor deze
zomer, maar 2015 is nog wat verderaf. De problemen zullen dus opnieuw opduiken.
Natuurlijk komen wij dit nu aankaarten omdat iedereen weet dat het nu hoogseizoen is voor
de kust en we daar nu aan moeten verhelpen. Maar het probleem is daarmee niet opgelost.

Het gaat niet goed met de Kusttram, zei ik, maar als ik alle commentaren hoor en bij veel
reizigers informeer, dan moet ik zeggen dat het eigenlijk helemaal niet goed gaat met de tram
in Vlaanderen. In alle steden zijn er problemen met verouderde trams die dringend moeten
worden aangepast of vervangen, oude tramstellen die binnen staan omdat men geen wissel-
stukken meer kan krijgen. Het gaat kortom niet goed met ons trampark, er is onvoldoende
kwalitatief materiaal op onze sporen.

Een ander probleem is de kwaliteit van de sporen. Daarop hebt u niet geantwoord, minister.
Kunt u bevestigen dat er in de kustregio problemen zijn met de sporen? De heer Penris zegt
dat het in Antwerpen ook niet goed gaat met de sporen. Zult u een oplossing bieden voor dit
probleem?

Minister, ik wil u wel bedanken omdat u onze vragen altijd degelijk probeert te beantwoorden.
Dat waardeer ik, maar ik krijg de indruk dat De Lijn onze opmerkingen niet ernstig neemt,
temeer omdat ze naast de kwestie antwoorden.

Minister, ik stelde u ook een vraag over de veiligheid van de chauffeurs en de onderhouds-
werkers. De procedures moeten niet worden toegelicht. De Lijn moet antwoorden op onze
vragen. Zijn er problemen met de veiligheid van het personeel? Dat is onze vraag. Het is heel
teleurstellend dat we telkens opnieuw vragen stellen en dat De Lijn naast de kwestie
antwoordt. Ik hoop dat u de problemen die we aankaarten, op een degelijke manier blijft
opvolgen en De Lijn erop wijst dat ze de vragen moet beantwoorden en niet de procedures
moet uitleggen.

De voorzitter: De heer Reekmans heeft het woord.

De heer Peter Reekmans: Minister, in tegenstelling tot mevrouw Van den Eynde vind ik dat
dit antwoord eindelijk duidelijkheid geeft over het probleem van de Kusttram. Ik vermoed,
minister, dat u uw antwoord of informatie van De Lijn hebt gekregen. We krijgen in deze
commissie eindelijk informatie over de stappen die zo snel zijn gezet. Dat is belangrijk. Van
De Lijn krijg ik altijd informatie over de middellange of lange termijn, maar de korte termijn
komt heel slecht door. Dat verklaart wellicht ook het grote aantal schriftelijke vragen die
erover worden gesteld: omdat men heel vaag is in die antwoorden. Hier vind ik uw antwoord
heel duidelijk en positief, minister. Op de korte termijn hebben we nu wel een oplossing. Ik
ben ervan overtuigd dat de problematiek de komende zomerperiode door de inhaalbeweging
op het vlak van onderhoud effectief binnen de perken zal blijven.

Minister, twee zaken houden mij echter wel bezig.
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De tramnota is voor mij een dubbel verhaal. Wanneer vermoedt u dat De Lijn daarmee rond
zal zijn? U zegt dat die nota zodra ze klaar is naar de raad van bestuur gaat en dat de Vlaamse
Regering die moet goedkeuren. Zullen we over die tramnota eerst in de commissie een
duiding krijgen vooraleer de raad van bestuur een beslissing neemt? Of zal de raad van
bestuur eerst beslissen en krijgen we dan informatie over die beslissing? Ik vind dat een
belangrijk verschil. Het gaat hier over een tramlijn van 67 kilometer, een kost van 100
miljoen euro die vandaag niet begroot is. Ik vermoed ook dat De Lijn dat bedrag niet
voorhanden heeft. Ik denk dat dit Vlaams Parlement, deze commissie, dat moet bespreken.

Minister, die tramnota komt eigenlijk wat te laat. Ik zal u zeggen waarom. Vandaag gebeuren
er terecht bijbestellingen en vervangingen omdat die effectief nodig zijn. Er worden vandaag
dus zware investeringen gedaan omdat het moet. Je kunt tramtoestellen die uitvallen
natuurlijk moeilijk niet vervangen. Maar wat krijg je op een bepaald moment? Als de
tramnota zou kiezen voor een heel ander type tram en een heel ander type van investeringen,
doe je intussen continu investeringen zonder een bepaalde investeringslijn te volgen.
Minister, welke visie hanteert De Lijn vandaag in haar vervangingsbeleid, wetende dat u
voorstander bent van een grondige vervanging op termijn?

De voorzitter: Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits: Mevrouw Van den Eynde, de spoorvernieuwing voor de Kusttram
gebeurt jaarlijks voor 10 miljoen euro. De Lijn zegt dat meer te moeilijk zou zijn voor de
exploitatie. Het moet gradueel gebeuren. Voor de rest van Vlaanderen weet ik het niet. De
vraag om uitleg ging over de Kusttram, ik weet niet hoe dat gaat voor de andere sporen. Ik
weet wel dat er een specifiek begrotingsartikel is voor de renovatie van de sporen van de
Kusttram. Dat is ook logisch. De Kusttram rijdt in een specifieke omgeving, met zee en zout.
Dat moet dus zorgzaam worden opgevolgd.

Wat de tramnota betreft, zijn er twee uitersten. Je zou kunnen zeggen dat we vanaf nu alleen
nog Hermelijntrammen kopen. Dat is natuurlijk het gemakkelijkst. Dan heb je overal
hetzelfde type tram, die overal kan rijden. Aan de kust zijn die een beetje smaller. Je zou er
dus voor moeten zorgen dat het ook comfortabel is. Dat lijkt mij niet onmogelijk. Je zou ook
kunnen werken met inductie: alles zoveel mogelijk onder de grond. Dat is het andere uiterste.

Ik vind het belangrijk dat De Lijn nu grondig bekijkt wat wel en wat niet kan. Uiteraard
kunnen wij daar een debat over voeren. Dat is geen probleem voor mij. Het is niet juist te
zeggen dat er geen budget is. Er zijn investeringsbudgetten, maar men zal daar op termijn aan
moeten werken. Zoals gezegd, kan er volgend jaar sowieso een nieuwe trambestelling worden
gedaan. Als dat Hermelijntrams zijn, kun je perfect zeggen dat je langzaam start met de
vernieuwing van de Kusttram.

Mijnheer Reekmans, er zijn twee uitersten, maar daartussen zit er natuurlijk een heel
spectrum van mogelijkheden. In die zin komt de nota niet te laat. Ze was ook gepland voor na
de zomer. Mevrouw Van den Eynde, ik begrijp uw gevoeligheid. U moet oppositie voeren,
maar ik denk dat het meer is dan dat. U zegt dat we ervoor moeten zorgen dat de tram kan
blijven rijden, ondanks de geplande renovaties en ingrepen. Die moeten gelijk sporen met de
vervanging.

Ik kan een extra bedenking maken. Het persbericht van ACOD is er gekomen op het moment
dat de raad van bestuur nog niet had beslist om 1,8 miljoen euro te investeren in de extra
renovatie die vanaf het najaar start. Men heeft dat pas beslist op de volgende vergadering van
de raad van bestuur. Dat zal de problemen ook voor een stuk opvangen.

Ze moeten het zeer zorgvuldig monitoren en er zo goed mogelijk mee omgaan. Wat mij
betreft, moet de tram op middellange termijn volledig worden vernieuwd. Dat heb ik in het
verleden al eens gezegd. Dat het een aantal jaren in beslag neemt, is voor mij geen probleem.
Het moet echter wel gebeuren.
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Mijnheer Reekmans, men meldt mij hier nog dat de tramnota in twee fasen komt. Eerst komt
de principiële nota en nadien de aanbesteding. (Opmerkingen van de heer Peter Reekmans)

In het najaar. De aanbesteding is voor later. Als de raad van bestuur de principiële nota
goedkeurt, kan dat hier perfect worden besproken voordat de aanbesteding wordt opgestart.
Het lijkt mij perfect om dat op dat moment hier te bespreken.

De voorzitter: Mevrouw Van den Eynde heeft het woord.

Mevrouw Marleen Van den Eynde: Het lijkt mij ook heel belangrijk dat het personeel de
werken in alle veiligheid kan uitwerken. Het is onaanvaardbaar dat er stukken ontbreken en
dat het personeel geen veiligheidskledij heeft. Ik betreur het dat De Lijn naast de kwestie
antwoordt.

Ik stel vast dat men overal in Vlaanderen de mond vol heeft van vertramming, maar dat de
Vlaamse Regering uiteindelijk niet kan volgen met het budgetteren van het aantal tramstellen
dat nog moet worden aangekocht. Ik vind dat we een keuze moeten maken. Als we voor
vertramming kiezen, zult u een enorm budget moeten uittrekken om nieuwe tramstellen aan
te kopen, maar zult u er tegelijkertijd voor moeten zorgen dat de bestaande tramstellen
kunnen blijven rijden. Ik denk dat er keuzes moeten worden gemaakt en dat men niet zomaar
klakkeloos verder moet vertrammen enkel omdat de Mobiliteitsvisie 2020 dat zo heeft
voorgeschreven.

De heer Jan Peumans: Collega’s, ik vind het merkwaardig wat in sommige pamfletten
geschreven wordt over de veiligheid van het personeel. Als er nu iets is dat in mijn tijd veel
aandacht kreeg bij De Lijn – en ik denk dat het nu niet anders is –, was het alles wat met
veiligheid te maken heeft.

Ik lees ook elke maand De Tribune, het blad van de ACOD. Mevrouw Rita Coeck schrijft
daar altijd boeiende artikels in. Ik vind dat je de klok van de vakbond mag horen, maar je
mag ook de klok van de directie horen. (Opmerkingen van mevrouw Marleen Van den Eynde)

Als ze naast de kwestie antwoorden, of u vindt dat het antwoord niet juist is, moet u de vraag
opnieuw stellen.

Men haalt de Hermelijntrams van Antwerpen en Gent naar de kust. Dan is het toch maar de
logica zelve dat men aan de kust het verhaal van de Hermelijntrams voortzet?

Ik zou het tot slot heel merkwaardig vinden dat men 30 kilometer van die Kusttram onder de
grond zou kunnen stoppen. Als er één mooi promotiemiddel is van het kusttoerisme, is het
net die tram. (Opmerkingen)

Je moet voorrang geven aan alles wat met die tram te maken heeft.

De voorzitter: De vragen om uitleg zijn afgehandeld.

■ 


