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Zitting 2008-2009
16 oktober 2008

MET REDENEN OMKLEDE MOTIE
– van de heren Jan Penris en Pieter Huybrechts, de dames Agnes Bruyninckx en Marleen
Van den Eynde en de heer Johan Deckmyn –
tot besluit van de op 14 oktober 2008 door de heer Jan Penris
in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters,
minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele
Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens, Landbouw,
Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
over de gebrekkige afstemming van het Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt
(KLIM) en het Vlaamse Kabel en Leiding Informatie Portaal (KLIP) en de noodzaak van
een digitale atlas van de ondergrond

4674
OPE

Stuk 1864 (2008-2009) – Nr. 1

2

Het Vlaams Parlement,
– gehoord de interpellatie van de heer Jan Penris,
– gehoord het antwoord van Vlaams minister-president Kris Peeters,
– overwegende dat sinds de gasramp van Gellingen
de politieke wereld zich ernstig zorgen moet
maken over de gebrekkige informatie met betrekking tot de aanwezigheid van kabels en leidingen
in de Vlaamse ondergrond;
– overwegende dat Vlaams volksvertegenwoordiger Jan Penris de minister-president hieromtrent
bij herhaling ondervraagd heeft (interpellatie van
12 oktober 2004, interpellatie van 13 december
2005, vraag om uitleg van 5 december 2006): bij
al die gelegenheden werd een verbetering van de
beschikbare ondergrondinformatie in het vooruitzicht gesteld;
– gelet op het het KLIP-decreet van 14 maart
2008. Dit decreet verplicht de kabel- en leidingbeheerders om hun zogenaamde belangenzone
te registreren bij het Vlaamse Kabel- en Leiding
Informatie Portaal (KLIP). Helaas bestond en
bestaat er ook wat dit betreft heel wat federale
regelgeving. Meer in het bijzonder is het ondergrondse transport van gas een federale bevoegdheid gebleven. Zo bepaalde het koninklijk besluit
van 21 december 1988 (aangepast en aangevuld
bij koninklijk besluit van 20 juni 2007) in dat verband dat kabel- en leidingbeheerders zich voor
registratie konden aansluiten bij de federale vzw
KLIM (Kabel- en Leidingen Informatie Meldpunt). Het is de problematische taak van de huidige regelgevers om de twee portalen die beide
instanties (KLIP en KLIM) ter beschikking stellen op elkaar af te stemmen;
– overwegende dat voor Vlaanderen het AGIV
(Agentschap voor Geografische Informatie
Vlaanderen) de informatie van de beide portalen
technisch zou trachten te bundelen. Dat schijnt
tot op heden nog steeds in de testfase te gebeuren, waardoor aannemers van grondwerken in de
praktijk nog steeds twee aparte webstekken moeten raadplegen en de daar verworven informatie
met elkaar vergelijken;
– overwegende dat AGIV ook bezig zou zijn met de
uitbouw van het zogenaamde grootschalig refe-

rentie bestand (GRB), zoals opgedragen door het
GRB-decreet. 12% van de vooropgestelde informatieaanlevering zou reeds ter beschikking zijn.
De volle 100% verwacht men pas eind 2013;
– overwegende dat de tweede fase van het KLIP, de
ontwikkeling van een uitwisselingsformaat (het
zogenaamde Informatie Model Kabels en Leidingen, IMKL) daardoor ook ongerealiseerd blijft.
Dit IMKL moest het mogelijk maken dat naast
planaanvraag, ook planafhandeling op elektronische wijze zou gerealiseerd worden en de uiteindelijk door iedereen gewenste ‘Atlas van de
Ondergrond’ zou worden verwerkelijkt;
– overwegende dat, hoewel de interpellant met de
minister-president moet toegeven dat sinds de
ramp van Gellingen al wel een wetgevend kader
over het beheer van de leidingen in de ondergrond
werd uitgewerkt en terzake ook reeds de eerste
tekenen van uitvoering waar te nemen zijn, de
dagelijkse kleine en grote incidenten bij graafwerken toch blijven bewijzen dat er sneller meer
gedaan moet worden;
– overwegende dat een uniformisering van de regelgeving en het ter beschikking stellen van nog meer
middelen voor de hoger aangehaalde uitvoerders
van de decreten dan ook dringend noodzakelijk
is;
– vraagt aan de Vlaamse Regering:
1° er bij de federale overheid op aan te dringen
dat het gehele ondergrondbeleid geregionaliseerd zou worden;
2° zelf meer middelen te beschikking stellen van
de uitvoerders van het KLIM-decreet en het
GRB-decreet.
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