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DAMES EN HEREN,
Op 20 maart en 10 april 2008 besprak de Commissie
voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en
Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed het ontwerp van decreet houdende
aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van
de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar
2008.

I. LEEFMILIEU EN NATUUR
1. Toelichting
Mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van
Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
geeft een toelichting bij het deel Leefmilieu en
Natuur van de begrotingsaanpassing.
Deze eerste beperkte begrotingscontrole 2008 geeft
uitvoering aan de diverse politieke afspraken die
gemaakt zijn naar aanleiding van het lokaal pact met
de gemeenten en provincies. Naast het begrotingstechnisch verwerken van de afspraken in het kader
van het fiscaal pact met de gemeenten is er door de
toegenomen ontvangsten in 2008 en de vervroegde
betalingen eind 2007, zoals opgenomen in de tweede
begrotingscontrole 2007, extra beleidsruimte gecreeerd en ingevuld bij deze eerste begrotingscontrole
2008.
Bijkomende middelen
Bij de eerste begrotingscontrole 2008 stijgt het reële
budget voor Leefmilieu met 6,33 miljoen euro. Er is
twee miljoen euro extra voor ruilverkavelinglandinrichting en 2,5 miljoen euro extra voor beheersovereenkomsten inzake landbouw. Daarnaast
verhoogt de werkingsdotatie van de VLM (Vlaamse
Landmaatschappij) met 1,05 miljoen euro voor de
extra meet- en rapporteringsverplichtingen in het
kader van de derogatieverplichtingen. Er is 340.000
euro extra uitgetrokken voor ondersteuning van organisaties actief in het buitengebied. Er zijn voor
360.000 euro bijkomende middelen uitgetrokken
voor de inzameling en verwerking van dierlijk afval.
En ten slotte gaat er nog 80.000 euro extra naar diverse uitgaven van het secretariaat-generaal, vooral
voor uitgaven in het kader van gerechtelijke procedures.
De twee miljoen euro extra voor ruilverkaveling is
noodzakelijk door het terugschroeven van de budgetten tussen 2001 en 2005 waardoor voor ruilverkaveling een begrotingstekort ontstaan is. Investeringen
werden daardoor jaren uitgesteld en uitvoeringsdos-
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siers sterk verknipt, wat minder efficiënt is. Met deze
verhoging van twee miljoen euro in 2008 kan de
duurtijd van alle ruilverkavelingsprojecten en in het
bijzonder van reeds lang lopende projecten zoals
Merksplas en Vissenaken verkort worden.
Recent werden ook in het kader van de landinrichting diverse nieuwe planprogramma’s goedgekeurd
(onder meer de Merode), maar rekening houdende
met de proceduretijd kunnen deze op zijn vroegst in
2009 tot vastleggingen leiden. De minister voorziet
dat de verhoging van het budget ruilverkaveling in
2008, eventueel vanaf 2009 deels afgeleid zal worden naar het budget voor landinrichting.
In het kader van de derogatieregeling die Vlaanderen
bij de Europese Unie heeft verkregen inzake de nitraatrichtlijn werd Vlaanderen een aantal extra meeten rapporteringsverplichtingen opgelegd. Met dit
bijkomende krediet van 1,05 miljoen euro zal het
Vlaamse Gewest deze extra verplichtingen ook effectief kunnen uitvoeren binnen de koepel van de
VLM. De uitgaven gaan naar informatica, apparatuur, software, extra staalnames en bijhorende analyses.
In het kader van de beheerovereenkomsten met de
landbouwers wordt er in 2,5 miljoen euro extra
voorzien om in 2008 een vastlegging te nemen voor
(1) de nieuwe contracten in het kader van het decreet
van 22 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud
en het natuurlijke milieu, gestart op 1 januari 2007
en gesloten onder voorbehoud, en (2) de nieuwe
contracten in het kader van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water
tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische
bronnen, gestart op 1 januari 2008. Voor beide startdata gebeurt de vastlegging voor honderd percent
van de vergoeding. Er is geen Europese cofinanciering aangezien het EU-budget integraal naar de bestaande contracten gaat.
De 340.000 euro extra ter ondersteuning van organisaties die actief zijn in het buitengebied (zoals onder
meer vzw Landelijk Vlaanderen en het Platform
voor Natuurgebruik & Natuurrecreatie in het Buitengebied vzw) zal gebruikt worden in het kader van
initiatieven voor de vorming en de communicatie
van de eigenaars en gebruikers in de open ruimte
omtrent de instandhoudingsdoelstellingen van de
speciale beschermingszones en het Natura 2000beleid in deze gebieden.
Er zijn voor 360.000 euro bijkomende middelen
uitgetrokken voor de inzameling en verwerking van
dierlijk afval vanwege een stijging van de hoeveelheden. Dat is onder meer een gevolg van de blauwtongepidemie.

Stuk 19-A (2007-2008) – Nr. 3-G
Inspanningen voor waterzuivering
Buiten de eigenlijke begroting en tegemoetkomend
aan de recente resolutie betreffende de saneringsplicht voor afvalwater (Parl. St. Vl. Parl. 2007-08,
nr. 1504/6) werd in het kader van het lokaal pact nog
een engagement genomen om 700 miljoen euro van
de gemeentelijk saneringsverplichting betreffende de
uitbouw van de rioleringen over te nemen.
De bovengemeentelijke investeringskosten hebben
bijna hun piek bereikt. Door een aangepaste financiering kan de factuur van het Vlaamse Gewest optimaler gespreid worden, zullen de terugbetalingstermijnen korter bij de reële afschrijvingstermijn van
de installaties liggen en zal het Vlaamse Gewest
financiële ruimte hebben om een deel van de saneringsplicht van de gemeenten en hun inwoners over
te nemen.
Het Vlaamse Gewest zal zo voor 700 miljoen euro
investeringen in rioleringen overnemen van de gemeenten. Dat zal gebeuren door het jaarlijkse investeringsprogramma opgedragen door de Vlaamse
Regering aan de nv Aquafin gedurende zeven jaar
van 150 miljoen euro naar 250 miljoen euro op te
trekken.
De algemene werkingstoelage aan de openbare waterdistributienetwerken wordt bij deze eerste begrotingscontrole verminderd met 160 miljoen euro ten
opzichte van het bedrag ingeschreven bij begrotingsopmaak 2008. Deze verlaging is geenszins geïnspireerd door een beleidswijziging richting minder
middelen voor het voeren van een Vlaams waterzuiveringsbeleid. Deze verlaging is het resultaat van de
technische verwerking van twee beslissingen genomen door de Vlaamse Regering in 2007.
Ten eerste heeft vanwege de positieve kassituatie
van Vlaanderen eind 2007 de Vlaamse Regering
beslist om reeds in 2007 in totaal voor 200 miljoen
euro aan voorschotten uit te betalen aan de openbare
waterdistributienetwerken: 100 miljoen euro hiervan
werd geregeld via de regeringsbeslissing van 9 november 2007 en 100 miljoen euro werd vrijgemaakt
via de tweede begrotingscontrole van 2007. Bij de
begrotingsopmaak 2008, die reeds afgewerkt was op
het moment van de betrokken regeringsbeslissingen
tot vroegtijdige uitbetaling, werd echter slechts rekening gehouden met de uitbetaling van een voorschot
van 60 miljoen euro in 2007. Het ingeschreven krediet voor het begrotingsjaar 2008 dient in deze eerste
begrotingscontrole dan ook met 140 miljoen euro
aan reeds betaald voorschot verminderd te worden.
Ten tweede werd er bij de tweede begrotingscontrole
2007 beslist dat de Vlaamse overheid voor een totaalbedrag van 202 miljoen euro aan achterstallige
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btw-schulden in het kader van het Aquafindossier in
één keer zou terugbetalen aan de federale overheid.
Bij de begrotingsopmaak 2008 werd er bij de bepaling van de werkingstoelage echter nog uitgegaan
van het scenario dat deze btw-schulden gefaseerd
terugbetaald zouden worden via Aquafin. Verrekening van deze fasering betekent dat het met de werkingstoelage te financieren Aquafinbudget voor het
begrotingsjaar 2008 met 20 miljoen euro afneemt.
Bijgevolg dient in deze eerste begrotingscontrole het
budget 2008 voor de werkingstoelage met 20 miljoen euro verminderd te worden.
Samengevat dient in het kader van beide beslissingen de werkingstoelage aan de openbare waterdistributienetwerken in de eerste begrotingscontrole met
160 miljoen euro (140 + 20 miljoen euro) verminderd te worden. Deze verrekening betreft dus geenszins een beleidswijziging richting minder kredieten
voor het voeren van een Vlaams waterzuiveringsbeleid. Ze brengt een efficiëntiewinst van 20 miljoen
euro met zich mee door het feit dat achterstallige
btw-schulden eind 2007 in één keer (zonder verdere
prefinanciering) terugbetaald werden.

2. Bespreking
Forfaitaire huisvuilbelasting
De heer Rudi Daems zegt dat het lokaal pact tussen
gemeenten en Vlaamse overheid erin voorziet dat
gemeenten niet langer forfaitaire huisvuilbelastingen
mogen heffen. Een alternatief vormen de zogenaamde gedifferentieerde huisvuilbelastingen. Hij vraagt
de minister wat zij verstaat onder gedifferentieerde
huisvuilbelastingen. Het lid stelt ook vast dat nogal
wat gemeenten hun forfaitaire huisvuilbelasting vervangen door een zogenaamde gezinsbelasting.
Daarmee wordt volgens het lid de geest van het fiscaal pact met de gemeenten niet gerespecteerd.
De heer Bart Martens zegt dat forfaitaire huisvuilbelastingen sociaal onrechtvaardig en niet gedragsturend zijn. In dat opzicht is hij ingenomen met de
voorgenomen afschaffing ervan en vindt hij het belangrijk dat de lokale besturen de forfaitaire huisvuilbelasting niet mogen vervangen door een andere
forfaitaire belasting.
De heer Patrick Lachaert, voorzitter, wijst erop dat
deze discussie in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting moet worden gevoerd.
De spreker wijst ook op de gemeentelijke autonomie.
Gemeenten hebben altijd de mogelijkheid om een
andere forfaitaire belasting in te voeren op basis van
een andere juridische grondslag.

5
Minister Hilde Crevits antwoordt dat niet zij maar
Vlaams minister Keulen, bevoegd voor Binnenlands
Bestuur, de onderhandelingen met de Vereniging
van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) over het
lokaal pact voert. Ze ziet meerdere mogelijkheden
om de huisvuilbelasting te differentiëren, zoals de
prijs van de huisvuilzakken of diftar-systemen (differentiatie tarieven). Nogal wat intercommunales werken aan plannen en voorstellen ter zake omdat het
geloof groeit in het principe dat de vervuiler betaalt.
De Vlaamse Regering benadrukt in een brief aan de
VVSG dat gemeenten hun in 2008 afgeschafte forfaitaire huisvuilbelasting niet mogen vervangen door
een andere belasting. Een aantal gemeenten kampt
evenwel met problemen. Omdat de onderhandelingen gevoerd worden door minister Keulen, stelt minister Crevits voor de resultaten daarvan af te wachten. Ze benadrukt dat het lokaal pact enkel de forfaitaire huisvuilbelasting vermeldt.
Voor de heer Bart Martens is de gemeentelijke
autonomie niet meer dan een dooddoener. Het lokaal pact is een vrijwillige overeenkomst tussen
gemeente en het Vlaamse Gewest. Volgens de
spreker kan het Vlaamse Gewest daardoor voorwaarden verbinden aan de schuldvermindering en
verbieden de ene forfaitaire belasting te vervangen
door een andere.
Afvalwatersanering
De heer Rudi Daems is van oordeel dat minister
Crevits in dit ontwerp van begrotingsdecreet proactief inspeelt op de resolutie betreffende de saneringsplicht voor afvalwater, die op 5 maart 2008
werd aangenomen door de plenaire vergadering
(Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 1504/6). Daartegenover staat evenwel dat het voorontwerp van decreet
houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij onvoldoende aandacht besteedt aan de regulering van de
drinkwaterbedrijven.
Ook mevrouw Marleen Van den Eynde merkt op dat
in het kader van afvalwatersanering extra middelen
worden vrijgemaakt voor de gemeentelijke saneringslast. Uit de praktijk blijkt evenwel dat niet alle
gemeenten bereid zijn IBA’s (individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater) te financieren. Hoe
zal de minister ervoor zorgen dat de rioleringslast
voor alle burgers gelijk is?
De heer Bart Martens zegt dat het Vlaams Parlement
in de resolutie betreffende de saneringsplicht voor
afvalwater vraagt de verplichte bouw van IBA’s te
incorporeren in de gemeentelijke saneringsplicht. In
deze begrotingsaanpassing worden middelen vrijgemaakt zodat gemeenten die op vrijwillige basis voor
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een collectief aanbod zorgen, kunnen rekenen op
steun. De spreker is van oordeel dat alle gemeenten
verplicht moeten worden om een collectief aanbod te
organiseren. Deze aanpak garandeert een gelijke
behandeling van alle burgers.
De heer Patrick Lachaert wijst erop dat de resolutie
betreffende de saneringsplicht voor afvalwater zo
goed als unaniem is goedgekeurd. Het Vlaams Parlement hecht bijgevolg groot belang aan een gelijke
behandeling al dreigt een en ander te botsen met de
gemeentelijke autonomie.
Minister Hilde Crevits stelt voor het debat over de
regulering van de drinkwatermaatschappijen uit te
stellen tot wanneer het ontwerp van verzameldecreet
wordt besproken.
De minister is van oordeel dat de resolutie betreffende de saneringsplicht voor afvalwater in de eerste
plaats pleit voor een gelijke behandeling van alle
burgers. In een eerste fase probeert men gemeenten
te overtuigen de IBA-verplichting te collectiviseren.
De Vlaamse Regering heeft een subsidiebesluit principieel goedgekeurd. Van zodra de Vlaamse Regering het besluit definitief goedkeurt, zullen de gemeenten actief geïnformeerd worden. Minister
Crevits zal van nabij volgen hoe gemeenten daarop
inspelen.
De minister benadrukt dat de IBA’s maar een deel
van de inspanning vormen. De komende jaren moet
worden geïnvesteerd in het bovengemeentelijke en
gemeentelijke rioleringsnetwerk. Gemeenten moeten
in de eerste plaats de ontbrekende schakels in hun
rioleringsnetwerk en dubbele rioleringen aanleggen.
Pas in een latere fase moeten ze zich op de IBA’s
focussen. Voor een aantal proefgemeenten wordt
gewerkt aan uitvoeringsplannen. Op basis van die
ervaring wordt de systematiek verfijnd zodat voor
alle andere gemeenten correcte uitvoeringsplannen
kunnen worden opgesteld. Belangrijk daarbij is dat
de gemeenten aangeven welke projecten prioritair
zijn.
De heer Patrick De Klerck benadrukt dat ook gemeenten die al beschikken over een vrijwel volledig
rioleringsstelsel, steun verdienen om dit stelsel waar
nodig te vernieuwen. Op welke steun zullen deze
gemeenten kunnen rekenen?
Mevrouw Marleen Van den Eynde beaamt het belang van een geoptimaliseerd rioleringsstelsel. Een
aantal gemeenten heeft zijn burgers bij de afbakening van de zoneringsplannen gemeld aan welke
verplichtingen ze zullen moeten voldoen. Ze dringt
er bij de minister op aan in de eerste plaats die gemeenten te wijzen op de resolutie en de subsidie
voor een collectief aanbod.
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De heer Patrick Lachaert benadrukt dat de resolutie
betreffende de saneringsplicht voor afvalwater niet
uitsluitend over IBA’s handelt.

hun uitvoeringsplannen kunnen aangeven welke
renovatiewerken nodig zijn. Ook daarvoor zullen
subsidies worden toegekend.

Volgens de heer Bart Martens is er reeds een instrument om de IBA-plicht te incorporeren in de
gemeentelijke saneringsplicht. Er is decretaal bepaald dat de zoneringsplannen gevolgd worden door
uitvoeringsplannen, die bindende bepalingen kunnen
bevatten ten aanzien van de lokale besturen. In de
uitvoeringsplannen worden de werken gefaseerd
waarbij de werken die het grootste resultaat opleveren, voorrang krijgen. De IBA’s komen in een latere
fase aan bod en kunnen aldus, in de uitvoeringsplannen, als een verplichting worden opgelegd aan de
lokale besturen.

Ruilverkaveling en landinrichting

Volgens de heer Patrick Lachaert ligt het juridisch
moeilijk om dit aan de lokale besturen op te leggen
in de uitvoeringsplannen. Hij wijst op de mogelijkheden geboden door een vrijwillig engagement in het
kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu of
een milieubeleidsovereenkomst.
Minister Hilde Crevits merkt op dat een vrijwillig
engagement in het kader van de samenwerkingsovereenkomst nog geen gelijke behandeling van alle
burgers garandeert, aangezien niet alle gemeenten de
samenwerkingsovereenkomst ondertekenen.
De minister stelt voorts dat op een uitvoeringsplan
wordt aangeduid welke woningen een IBA nodig
hebben. Het uitvoeringsplan bepaalt niet wie deze
IBA’s moet betalen. De minister vermoedt dat gemeenten enkel verplicht kunnen worden de IBA’s te
financieren door middel van een decreetwijziging.
Vroeger kregen bewoners van het buitengebied voor
de bouw van een IBA subsidies als hun gemeente de
samenwerkingsovereenkomst had afgesloten. Eenmaal het subsidiebesluit definitief is goedgekeurd,
krijgen alle gemeenten die voor een collectief aanbod zorgen een subsidie. Daarnaast is het zo dat
nieuwe woningen in zones zonder riolen en waar
geen riolen worden voorzien onmiddellijk aan de
IBA-plicht moeten voldoen. Er moet dus wel een
regeling bestaan.
De heer Bart Martens antwoordt dat de drinkwaterleveranciers aan een decretale saneringsplicht moeten voldoen. In zones zonder riolen die wel zijn aangesloten op het drinkwaternet ligt de saneringsplicht
bij de drinkwaterleveranciers, en dus bij de lokale
besturen.
Minister Hilde Crevits antwoordt dat de gemeentelijke saneringsplicht de rioleringen betreft en niet de
IBA’s. De discussie moet dus worden gevoerd.
Ten aanzien van de heer De Klerck zegt de minister
dat gemeenten met een uitgebouwd rioleringsnet in

De heer Rudi Daems is van oordeel dat minister
Crevits de substantiële verhoging van de middelen
voor ruilverkaveling en landinrichting onvoldoende
motiveert. Hij ontkent dat dit proces tussen 2000 en
2008 is stilgevallen. Tijdens die bewuste periode zijn
inspanningen geleverd om uitvoeringsbesluiten beter
op elkaar af te stemmen. Tijdens de vorige regeerperiode is een aantal ruilverkavelingen gedurende enige tijd uitgesteld in de hoop dat ze omgevormd zouden worden in wat de spreker ‘ruilverkavelingen in
groene stijl’ noemt.
In haar beleidsbrief Leefmilieu en Natuur – Beleidsprioriteiten 2007-2008 (Parl. St. Vl. Parl. 2007-08,
nr. 1422/1) kondigt de minister aan dat ze in 2008 de
verschillende inrichtingsinstrumenten versneld zal
afstemmen en integreren. De spreker wil vernemen
hoever ze daarmee is gevorderd.
Mevrouw Tinne Rombouts vindt het positief dat
meer middelen worden vrijgemaakt voor ruilverkaveling en landinrichting. Bij een ruilverkaveling
wordt steeds gestreefd naar een consensus waardoor
dergelijke projecten lang kunnen duren. Ze benadrukt dat, eenmaal er een consensus bestaat, de procedure snel moet worden uitgevoerd om te vermijden dat de consensus wordt ondermijnd door gewijzigde situaties of inzichten. Dankzij de bijkomende
middelen zal men erin slagen de procedures sneller
uit te voeren. De mogelijkheid bestaat dat de bijkomende middelen na één jaar verschuiven naar landinrichting, maar dat staat los van de uiteindelijke
doelstelling: de procedure versnellen.
De heer Karlos Callens is tevreden met de toegenomen middelen voor ruilverkaveling. Hij heeft al enige tijd de indruk dat ruilverkavelingsprocessen zijn
stilgevallen uit vrees voor een gebrek aan middelen.
Hoe zullen geïnteresseerden en betrokken partijen op
de hoogte worden gebracht?
Minister Hilde Crevits zegt dat zij in de eerste plaats
naar de toekomst kijkt. Het is nooit haar bedoeling
geweest kritiek te geven op voorbije regeerperiodes.
Men kan evenwel niet ontkennen dat een aantal ruilverkavelingsdossiers is stilgevallen. Het extra budget
moet daaraan verhelpen. Eenmaal de knelpunten zijn
opgelost, zal het budget wellicht verschuiven van
ruilverkaveling naar landinrichting. De geplande
projecten inzake landinrichting kunnen de komende
jaren het landelijke gebied verfraaien. De minister
kan echter nog geen duidelijke datum plakken op
deze verschuiving.
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Beheersovereenkomsten landbouw
Mevrouw Tinne Rombouts feliciteert de minister met
de extra middelen voor beheersovereenkomsten met
landbouwers. Voldoende middelen garanderen de
geloofwaardigheid van de beheersovereenkomsten.
Ze merkt voorts op dat er problemen rijzen om beheersovereenkomsten af te sluiten over gronden
rondom natuurgebieden. Gezien de aanwezige natuurwaarden zouden landbouwers de kans moeten
krijgen mee te werken aan het bereiken van de doelstellingen van deze gebieden.
De heer Karlos Callens merkt op dat de extra middelen voor beheersovereenkomsten uitsluitend bestemd
zijn voor nieuwe contracten. Hoe evolueert het aantal contracten?
Minister Hilde Crevits zal rekening houden met de
suggestie van mevrouw Rombouts over de beheersovereenkomsten voor de periode na de instandhoudingsdoelstellingen.
Ten aanzien van de heer Callens antwoordt de minister dat voor nieuwe contracten niet meer gerekend
kan worden op Europese cofinanciering. De budgetverhoging is gebaseerd op de vermoedelijke extra
kosten.
De minister verwijst in dit verband naar de toelichting. Het bedrag voor de nieuwe contracten in het
kader van het Natuurdecreet, met startdatum 1 januari 2007, is geraamd op iets meer dan 400.000 euro.
Het bedrag voor de contracten in het kader van het
Mestdecreet met startdatum 1 januari 2007 werd
reeds vroeger vastgelegd. Het bedrag voor de nieuwe contracten met startdatum 1 januari 2008 is
geraamd op 7,5 miljoen euro. Dit is berekend op
basis van alle ontvangen aanvragen voor deze startdatum. Voor startdatum 1 januari 2008 was er een
hoog aantal nieuwe aanvragen omdat 2007 een
overgangsjaar was waarin enkel hernieuwingen van
oude afgelopen contracten werden toegestaan, maar
landbouwers geen geheel nieuwe contracten konden
sluiten.
Wat betreft de ordonnanceringskredieten moeten in
2008 voor de beheersovereenkomsten, inclusief de
vergoeding natuur, zowel lasten uit het verleden
(Programmeringsdocument voor Plattelandsontwikkeling of PDPO I) als hernieuwde contracten met
startdatum 1 januari 2007 (PDPO II) betaald worden.
Het bedrag voor de lasten van het verleden (PDPO I
Vlaams aandeel) is geraamd op 11.179.000 euro. Het
bedrag voor de hernieuwingen met startdatum januari 2007 is geraamd op 951.000 euro. Dit laatste bedrag omvat opnieuw 100 percent van de vergoeding,
aangezien voor de PDPO II-contracten in 2008 geen
Europees cofinancieringsbudget beschikbaar is.
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De minister kan de cijfers over het exacte aantal
contracten later aan de heer Callens bezorgen.
Organisaties actief in het buitengebied
Er is 340.000 euro extra uitgetrokken voor ondersteuning van organisaties actief in het buitengebied,
onder meer voor communicatie over de instandhoudingsdoelstellingen. Deze beslissing toont volgens
mevrouw Tinne Rombouts aan dat er aandacht is
voor het draagvlak. Ze vraagt of enkel de twee vermelde organisaties zullen instaan voor de communicatie.
Minister Hilde Crevits antwoordt dat de lijst van
organisaties niet limitatief is. De extra middelen zijn
bestemd voor organisaties die een belangrijke rol
kunnen spelen om de communicatie over en het
draagvlak voor de instandhoudingsdoelstellingen te
optimaliseren.
3. Stemming
Het aan de commissie toegewezen deel Leefmileu en
Natuur wordt in een indicatieve stemming aangenomen met 10 stemmen bij 5 onthoudingen.
II. LANDBOUW, VISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID
Het deel Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
van het ontwerp van decreet houdende aanpassing
van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse
Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2008 werd op
18 maart 2008 besproken in de Subcommissie voor
Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.
Namens de subcommissie bracht mevrouw Tinne
Rombouts hierover verslag uit aan de Commissie
voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en
Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (Parl. St. Vl. Parl. 2007-08, nr. 19-A/
3-F).
Het aan de commissie toegewezen deel Landbouw,
Visserij en Plattelandsbeleid wordt in een indicatieve
stemming aangenomen met 10 stemmen bij 5 onthoudingen.

De verslaggever,

De voorzitter,

Erik MATTHIJS

Patrick LACHAERT

