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MET REDENEN OMKLEDE MOTIE
– van mevrouw Joke Schauvliege, de heer Patrick Lachaert, mevrouw Stern Demeulenaere,
de heer Bart Martens en de dames Tinne Rombouts en Hilde Crevits –
tot besluit van de op 15 juni 2006 door mevrouw Marleen Van den Eynde in commissie
gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken,
Energie, Leefmilieu en Natuur, en tot mevrouw Inge Vervotte,
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
over de resultaten van het biomonitoring-onderzoek bij jongeren in Vlaanderen
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Het Vlaams Parlement,
− gehoord de interpellatie van mevrouw Marleen
Van den Eynde;
− gehoord het antwoord van minister Kris Peeters;
− gelet op het Vlaamse regeerakkoord met betrekking tot milieu en gezondheid: “We willen de
voortrekkersrol van Vlaanderen in het onderzoek
naar milieu en gezondheid behouden en onderschrijven de doelstellingen van het Actieplan
Milieu en Gezondheid van de Europese Commissie (2004-2010). Dit vormt de basis voor het te
ontwikkelen beleid. We besteden bijzondere aandacht aan het terugdringen van stoffen die de werking en de aanmaak van hormonen in het lichaam
verstoren.”;
− gelet op de resolutie, ingediend door mevrouw
Joke Schauvliege, de heer Patrick Lachaert,
mevrouw Stern Demeulenaere, de heer Bart
Martens en de dames Tinne Rombouts en Hilde
Crevits, betreffende milieu en gezondheid (Parl.
St. Vl. Parl. 2005-06, nr. 731/4);
– vraagt de Vlaamse Regering:
1° blijvend aandacht te besteden aan het Vlaamse
Humaan-Biomonitoringprogramma en er de
nodige financiële en personele middelen voor
uit te trekken;
2° concrete beleidsinitiatieven te nemen om de
aanwezigheid in het milieu van specifieke probleemstoffen zoals fijn stof, cadmium en endocrien verstorende stoffen, terug te dringen en
de schadelijke gezondheidseffecten ervan te
verminderen. Het Cadmiumplan en het reductieplan fijn stof zijn daarvoor een belangrijke
stap in de goede richting;
3° de nodige aandacht te schenken aan de beleidsaanbevelingen van de resolutie betreffende
milieu en gezondheid (Parl. St. Vl. Parl. 200506, nr. 731/4).
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