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LEGENDE:
Commissies
FIN
BIN
BUI
CUL
ECO
LEE
SLAN
OND
OPE
WEL
WON

Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke
Hervorming en Decreetsevaluatie
Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en
Toerisme
Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke
Ordening en Onroerend Erfgoed
Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
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AMENDEMENT Nr. 16
voorgesteld door de heren Erik Matthijs,
Patrick Lachaert en Bart Martens en mevrouw Hilde Crevits

Artikel 34
Dit artikel vervangen door wat volgt:
“Artikel 34
Aan artikel 35bis van de wet van 28 maart 1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging wordt een §7 toegevoegd, die luidt als volgt:
“§7. Elke rechtspersoon die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest in een grindwinningsgebied een groeve exploiteert waar overeenkomstig de beste beschikbare techniek grind
wordt ontgonnen of verwerkt, is geen heffingsplichtige in de zin van §3, voor zover het water
integraal wordt teruggevoerd naar hetzelfde water als waaruit het is onttrokken en dit zonder
gebruik te maken van de openbare riolering. Deze bepaling is niet van toepassing op sanitair
waterverbruik of voor het gebruik van water voor eventuele andere activiteiten die op hetzelfde
terrein worden uitgeoefend.”.”.
VERANTWOORDING
Via voorliggend amendement wordt een formulering van het wetsartikel voorgesteld die beter vertaalt wat
in de memorie van toelichting wordt verduidelijkt. Het betreft een interpretatieve bepaling waaruit blijkt
dat de grindwinningssector voor haar ontginningsactiviteit niet beantwoordt aan de definitie van heffingsplichtige, opgenomen in artikel 35bis, §3, van de Oppervlaktewaterenwet.

__________________________________

C-LEE

AMENDEMENT Nr. 17
voorgesteld door de heren Erik Matthijs, Patrick Lachaert
en Bart Martens en mevrouw Hilde Crevits

Artikel 44
De voorgestelde tekst van artikel 48, §2, 7°, vervangen door wat volgt:
“7° 23 euro per ton voor het storten op een daartoe vergunde stortplaats van geïmmobiliseerde niet-brandbare afvalstoffen afkomstig van daartoe vergunde bedrijven, op
voorwaarde dat de immobilisatie noodzakelijk is om te voldoen aan de vergunningsvoorwaarden van de stortplaats;”.
VERANTWOORDING
Met dit amendement willen we de verlaagde stortheffing voor het storten van afvalstoffen die geïmmobiliseerd moeten worden, behouden.
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De plicht tot immobilisatie wordt opgelegd door VLAREM (acceptatiecriteria op stortplaatsen). Via
immobilisatie wordt uitloging tegengegaan. Immobiliseren is echter niet goedkoop, vandaar dat er enige
drang is om niet te immobiliseren. Wanneer er echter een verlaagd tarief geldt om te immobiliseren,
wordt het wel weer interessant. Het mag uiteraard ook niet te aantrekkelijk zijn (immobiliseren om lagere
heffing te hebben), maar het is in elk geval beter dat er iets te veel geïmmobiliseerd wordt dan te weinig.
Momenteel is daar een goed evenwicht in.
Bijkomend is er ook een financieel probleem. In de hervorming van de afvalheffingen proberen we een
budgetneutraliteit na te streven. Momenteel worden er heel wat stromen uit Wallonië in Vlaanderen geïmmobiliseerd en vervolgens in Vlaanderen gestort. Door het optrekken van de stortheffing op geïmmobiliseerde afvalstoffen tot 40 euro per ton, zou het een stuk goedkoper worden om in Wallonië te gaan
immobiliseren en storten, waardoor het Vlaamse Gewest inkomsten dreigt te verliezen. Er wordt immers
een kleine 10.000 ton aan Waalse vliegassen en anorganische afvalstoffen van Waalse verbrandingsovens
geïmmobiliseerd in Vlaanderen (gemiddeld met toevoeging van 20% toeslagstoffen). De heffing bedroeg in
2006 15,90 euro per ton. Het verlies van deze stromen zou dus leiden tot een minderinkomst van 200.000
euro (ook de gemeenten verliezen opcentiemen erop).
Conclusie: zowel ecologisch als financieel heeft het optrekken van de heffing op het storten van geïmmobiliseerde afvalstoffen een nadeel! Een aanpassing dringt zich dus nog op. Met dit amendement willen we
daarom opnieuw een lager tarief invoeren voor het storten van verplicht geïmmobiliseerde afvalstoffen.
De milieuheffing voor geïmmobiliseerde stromen bedraagt in Wallonië 12,5 euro per ton. Met een heffing
van 23 euro blijft – rekening houdend met de correctiefactor 0,7 voor het wegvallen van de fiscale aftrekbaarheid in het kader van de vennootschapsbelasting – de heffing min of meer op het huidige niveau,
blijven de Vlaamse immobilisatie-activiteiten concurrentieel en blijft de economische stimulans tot immobilisatie overeind.

__________________________________

C-OND

AMENDEMENT Nr. 18

voorgesteld door de heren Koen Van den Heuvel, Gilbert Van Baelen,
Bart Van Malderen en Jan Peumans

Artikel 63
In de tekst van het voorgestelde artikel VI.9quinquies, §2, 2°, op de eerste regel, na het woord
“aanschaf ”, de woorden “en afschrijving” invoegen.
VERANTWOORDING
Door middel van dit amendement kan ten hoogste 10% van de bijkomende academiseringsmiddelen worden aangewend, niet enkel voor de aanschaf, maar (logischerwijs) ook voor de afschrijving van wetenschappelijke uitrusting die nodig is voor de uitvoering van onderzoeksopdrachten en -activiteiten die
bijdragen aan de versteviging van de onderzoeksbetrokkenheid van academisch gerichte hogeschoolopleidingen.

__________________________________
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AMENDEMENT Nr. 19
voorgesteld door de heren Koen Van den Heuvel en Gilbert Van Baelen,
mevrouw Anissa Temsamani en de heer Jan Peumans

Artikel 70
Dit artikel vervangen door wat volgt:
“Artikel 70
In het decreet van 19 maart 2004 betreffende de rechtspositieregeling van de student, de participatie in het hoger onderwijs, de integratie van bepaalde afdelingen van het hoger onderwijs
voor sociale promotie in de hogescholen en de begeleiding van de herstructurering van het
hoger onderwijs in Vlaanderen, deel VI, wordt een titel IVter ingevoegd, bestaande uit artikel
VI.9.8. tot en met VI.9.16., die luidt als volgt:
“TITEL IVter
Herculesfinanciering

Artikel VI.9.8.
Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
1° FWO-Vlaanderen: de stichting van openbaar nut FONDS VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK-VLAANDEREN, opgericht bij notariële akte van 21 juni 2005, bij
uittreksel gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 april 2006;
2° IWT: het Instituut voor de aanmoediging van innovatie door wetenschap en technologie in
Vlaanderen, of zijn rechtsopvolger;
3° middelzware onderzoeksinfrastructuur: onderzoeksinfrastructuur met een totale financieringskost van ten minste 150.000 euro en ten hoogste 1.500.000 euro;
4° onderzoeksinfrastructuur: faciliteiten en bronnen die het verrichten van grensverleggend en
strategisch basisonderzoek bevorderen, daaronder onder meer begrepen wetenschappelijke
infrastructuur, collecties, natuurlijke habitats, corpora en databanken, met inbegrip van de
digitale ontsluiting ervan;
5° zware onderzoeksinfrastructuur: onderzoeksinfrastructuur met een totale financieringskost
van meer dan 1.500.000 euro.

Artikel VI.9.9.
§1. De Vlaamse Regering is ermee belast overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 op Verenigingen en Stichtingen een stichting op te richten, Herculesstichting genaamd, waarvan het
maatschappelijk doel bestaat in de subsidiëring van middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur.
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De Vlaamse Regering ziet erop toe dat voor de Herculesstichting de erkenning als stichting
van openbaar nut wordt aangevraagd.
De Herculesstichting is een privaatrechtelijk vormgegeven extern agentschap, als vermeld in
artikel 29 van het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18 juli 2003. De Vlaamse Regering
bepaalt tot welk homogeen beleidsdomein de Herculesstichting behoort.
§2. De Vlaamse Regering stelt de raad van bestuur van de Herculesstichting als volgt
samen:
1° de voorzitter van de raad van bestuur is een expert op het vlak van het wetenschaps- en
innovatiebeleid;
2° de overige leden van de raad van bestuur worden voorgedragen door, enerzijds, het FWOVlaanderen en, anderzijds, het IWT. Een representatief aantal van de leden die door het
IWT worden voorgedragen, dienen deskundigen uit de industrie te zijn.
De Vlaamse Regering kan nader regelen bepalen op het vlak van de voordrachtenregeling, als
vermeld in het eerste lid, 2°.
§3. De Herculesstichting treedt bij de uitoefening van de in deze titel bedoelde taken en
opdrachten op als functionele openbare dienst.

Artikel VI.9.10.
§1. De Vlaamse Regering bepaalt jaarlijks, binnen de beschikbare begrotingskredieten, het
bedrag dat aan het vermogen van de Herculesstichting wordt toegevoegd.
§2. Het jaarlijks te bepalen bedrag is voor twee derden bestemd voor de subsidiëring van middelzware onderzoeksinfrastructuur en voor één derde voor de financiering van zware onderzoeksinfrastructuur.
De Vlaamse Regering kan jaarlijks beslissen om van de in het eerste lid vermelde verhouding
af te wijken op grond van objectief vastgestelde noodwendigheden.
§3. De Herculesstichting handelt ten aanzien van het tijdens een bepaald begrotingsjaar niet
aangewende bedrag als volgt:
1° ofwel wordt het betrokken bedrag geheel of gedeeltelijk toegewezen aan door de Vlaamse
Regering aan te wijzen investeringsinitiatieven;
2° ofwel wordt het bedrag geheel of gedeeltelijk overgedragen naar het volgende begrotingsjaar, met behoud van de bestemming.

Artikel Vl.9.11.
§1. Het jaarlijks voor middelzware onderzoeksinfrastructuur beschikbare bedrag wordt verdeeld onder de associaties door middel van een Herculesverdeelsleutel, die door de Vlaamse
Regering per begrotingsjaar wordt vastgesteld, en afgeleid wordt van de verdeelsleutels die
worden gehanteerd voor de verdeling van de overheidsmiddelen onder de Bijzondere Onderzoeksfondsen en de Industriële Onderzoeksfondsen.
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§2. De Herculesstichting wijst de betrokken middelen per associatie toe aan investeringsinitiatieven na het inwinnen van een advies van het associatiebestuur en van een beoordelingspanel, bestaande uit deskundigen uit de associaties en vertegenwoordigers uit de industriële
sector. De selectiecriteria hebben ten minste betrekking op:
1° de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van het door middel van de onderzoeksinfrastructuur uit te voeren onderzoeksprogramma;
2° het belang van de onderzoeksinfrastructuur voor het onderzoek binnen de betrokken wetenschappelijke discipline;
3° de betrouwbaarheid van het voor de voorgenomen investering opgemaakte investeringsplan.

Artikel VI.9.12.
Het jaarlijks voor zware onderzoeksinfrastructuur beschikbare bedrag wordt door de Herculesstichting rechtstreeks toegewezen aan investeringsinitiatieven op grond van het advies van
twee door de Vlaamse Regering aangewezen beoordelingspanels, waarbij het ene panel de
wetenschappelijke kwaliteit van de aanvragen nagaat, en het andere panel ten aanzien van de
excellent bevonden aanvragen nagaat of de opgemaakte investeringsplannen voldoende realistisch en objectief zijn.

Artikel VI.9.13.
De subsidiëring in de zin van deze titel wordt uitsluitend aangewend voor:
1° kosten voor wetenschappelijke investeringen, zijnde de kosten voor de aanschaf van de
onderzoeksinfrastructuur zelf of de aanschaf van de onderdelen voor de constructie van de
beoogde onderzoeksinfrastructuur;
2° personeelskosten voor de ontwikkeling en de constructie van de onderzoeksinfrastructuur;
3° onderhoudskosten gedurende de hele afschrijvingsperiode, zijnde de kosten voortvloeiende
uit onderhoudsovereenkomsten of upgrades van de onderzoeksinfrastructuur.

Artikel VI.9.14.
Geselecteerde investeringsinitiatieven ontvangen een subsidiëring ten belope van een bepaald
percentage van de in artikel VI.9.13. bedoelde kosten, voor zover deze behoorlijk gestaafd en
goedgekeurd worden door de raad van bestuur of het dagelijks bestuur van de Herculesstichting.

Artikel VI.9.15.
§1. De Vlaamse Regering stelt bij de Herculesstichting een regeringsafgevaardigde aan.
De regeringsafgevaardigde houdt van overheidswege toezicht op de overeenstemming van de
verrichtingen en de werking van de Herculesstichting met het recht, de statuten, de samenwerkingsovereenkomst en de beginselen inzake financiële orthodoxie.
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§2. De regeringsafgevaardigde heeft met raadgevende stem zitting in de raad van bestuur en de
door de raad van bestuur ingestelde comités.
Ten minste vijf werkdagen voor de datum van de vergaderingen ontvangt hij de volledige
dagorde van de vergaderingen van de raad van bestuur en van de door de raad van bestuur
ingestelde comités, evenals alle documenten terzake. In gemotiveerde gevallen van hoogdringendheid kan van deze bepaling worden afgeweken.
Hij kan te allen tijde ter plaatse alle documenten en geschriften van de Herculesstichting
inzien.
Hij kan van de bestuurders en de eventuele leden van het management alle inlichtingen en
ophelderingen vorderen, en alle verificaties verrichten die hij nodig acht voor de uitvoering van
zijn mandaat.
De Vlaamse Regering kan de regeringsafgevaardigde laten bijstaan door deskundigen voor
bepaalde tijdelijke controles.
§3. De regeringsafgevaardigde stelt de Vlaamse Regering in kennis van elke beslissing van de
raad van bestuur of het management die hij strijdig acht met de toezichtsgronden, als bedoeld
in §1, tweede lid.
Wanneer de Vlaamse Regering op grond van deze inlichtingen meent dat de Herculesstichting
de aan haar opgedragen taken kennelijk verwaarloost, kan de Vlaamse Regering de aangelegenheid bepalen waarover de raad van bestuur van de Herculesstichting moet beraadslagen en
de termijn bepalen waarbinnen die beraadslaging moet plaatsvinden.
Wordt binnen de gestelde termijn geen beslissing genomen, of stemt de Vlaamse Regering niet
in met de genomen beslissing, dan kan zij de nodige voorzieningen treffen. Zij stelt het Vlaams
Parlement daarvan onverwijld in kennis.
De nodige voorzieningen als bedoeld in het derde lid kunnen inhouden dat:
1° de Vlaamse Regering zich in de plaats stelt van de Herculesstichting, waarbij zij de regeringsafgevaardigde of een andere persoon met een bijzondere macht kan bekleden;
2° de Vlaamse Regering de beslissingen van de Herculesstichting gedurende een door haar
bepaalde en verlengbare termijn afhankelijk maakt van het voorafgaand advies of de
voorafgaande instemming van de Vlaamse Regering, de regeringsafgevaardigde, of enige
andere instantie.
De Vlaamse Regering kan nadere procedurele regelen bepalen voor de toepassing van deze
paragraaf.
§4. Het Vlaamse Gewest draagt de kosten verbonden aan de uitoefening van het ambt van de
regeringsafgevaardigde.
De Vlaamse Regering bepaalt de rechtspositionele voorwaarden waaronder de regeringsafgevaardigde wordt aangesteld.

Artikel VI.9.16.
De Vlaamse Regering bepaalt nadere regelen op het vlak van:
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1° de selectiemechanismen en -procedures ten aanzien van investeringsinitiatieven voor middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur;
2° de subsidiepercentages en de betalingsmodaliteiten;
3° de voorwaarden en beperkingen op het vlak van:
a) het copromotorschap door derden ten aanzien van gesubsidieerde investeringsinitiatieven;
b) het beheer van de gesubsidieerde onderzoeksinfrastructuur;
c) de terbeschikkingstelling van gesubsidieerde onderzoeksinfrastructuur aan derden.
De Vlaamse Regering is ertoe gemachtigd de subsidiabele kosten nader te omschrijven en de
middelzware en de zware onderzoeksinfrastructuur verder op te delen in verschillende categorieën, naargelang van het bedrag van de totale financieringskost.”.”.
VERANTWOORDING
Voorliggende amendering van het ontwerp van programmadecreet brengt de vooropgestelde Herculesstichting binnen in het kader van het beter bestuurlijk beleid (BBB).
De Herculesstichting, als privaatrechtelijk vormgegeven stichting, wordt gecatalogeerd als privaatrechtelijk vormgegeven EVA.
(Opmerking: Conform de initiële ontwerptekst (zie het voorgestelde artikel VI.9.9., §3) treedt de stichting
bij de uitoefening van de decretaal omschreven taken en opdrachten op als functionele openbare dienst,
wat betekent dat het beslissingsproces conform moet zijn aan de beginselen van behoorlijk bestuur en dat
de beslissingen vatbaar zijn voor Raad van State-beroep. Op die wijze wordt de privaatrechtelijke vormgeving en flexibiliteit gekoppeld aan belangrijke bestuurlijke garanties bij de uitoefening van de geregelde
openbare dienst.)
Het nut van de techniek van de externe verzelfstandiging is in casu duidelijk:
1° de ondersteuning van onderzoeksinfrastructuur is een zeer specifieke aangelegenheid, waardoor
het inzetten van een autonoom opererende rechtspersoon verantwoordbaar is vanuit het feit dat
de bestuursleden een specifieke en onafhankelijke technische expertise en knowhow op het gebied
van onderzoeksondersteuning en -innovatie moeten bezitten;
2° het draagvlak van de structuur dient te worden gewaarborgd, waardoor een structurele inbreng
vanuit het FWO-Vlaanderen (inzake grensverleggend onderzoek) c.q. het IWT (inzake strategisch
basisonderzoek) bijzonder wenselijk is;
3° de afnemers van de geregelde openbare dienst zijn specifiek afgebakend, met name de hogeronderwijsinstellingen (met dien verstande dat voor zware uitrusting eveneens strategische onderzoekscentra c.q. publieke wetenschappelijke instellingen als afnemer in aanmerking komen, en dat
bedrijven ook kunnen participeren in deze investeringsinitiatieven).
Omwille van de inpassing van de Herculesstichting in de BBB-structuur worden een aantal bepalingen
van het ontwerpdecreet overtollig. Zo is het niet meer nodig dat de decretale rechtsgrond nog stelt dat
een beheersovereenkomst dient te worden afgesloten; het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid schrijft immers
zélf voor dat met een privaatrechtelijk vormgegeven EVA een zogenaamde ‘samenwerkingsovereenkomst’
wordt onderhandeld.
De vooropgestelde wijziging heeft aldus in feite geen wezenlijke consequenties. Waar voorheen een autonome rechtsgrond voor een stichting werd geconcipieerd, wordt nu expressis verbis verduidelijkt dat deze
stichting binnen de BBB-structuur wordt gebracht.
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Dit heeft wél voor gevolg dat de Vlaamse overheid de stichting zélf dient op te richten, daar het om een
eigen agentschap gaat. Daar waar de stichting initieel door het IWT en FWO-Vlaanderen zou worden
geïnstalleerd, bepaalt de tekst nu dat de regering overgaat tot oprichting, doch met dien verstande dat de
leden van het bestuur (met uitzondering van de voorzitter) aangeduid worden onder personen voorgedragen door het IWT c.q. het FWO-Vlaanderen.
EVA’s worden opgericht via artikel 9 van de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980. Dat impliceert dat de
decreetgever dient te voorzien in een adequaat toezichtsmechanisme. Om die reden wordt de tekst aangevuld met een toezichtsmechanisme dat afkomstig is van andere privaatrechtelijke EVA’s, met name de
Vlaamse Investeringsmaatschappijen. De toezichtsregeling van artikel VI.9.15. werd omwille van transparantie en conformiteit overgenomen uit het ontwerpdecreet betreffende corporate governance en andere
bepalingen inzake de investeringsmaatschappijen van de Vlaamse overheid (Parl. St. Vl. Parl. 2005-06,
nv.933/1).

__________________________________

C-OND
C-ECO

AMENDEMENT Nr. 20
voorgesteld door de heren Koen Van den Heuvel, Gilbert Van Baelen,
Bart Van Malderen en Jan Peumans

Artikel 71
In de tekst van het voorgestelde lid, op de eerste regel, “VI.9.15.” vervangen door
“VI.9.16.”.
VERANTWOORDING
Dit is een technische hernummering ten gevolge van een eerder ingebracht amendement op het voorgestelde artikel 70. Met het amendement op het voorgestelde artikel 70 wordt de Herculesstichting ingeschakeld in de BBB-structuur. Aangezien de Herculesstichting vanaf 2007 dient in de staan voor de
financiering van middelzware en zware onderzoeksuitrusting en hiervoor een structurele financiering vanuit de Vlaamse begroting ontvangt, is het logisch dat de initieel voorziene einddatum die betrekking had
op de oorspronkelijke structuur die zich buiten de BBB-structuur bevond, wordt opgeheven.

__________________________________

C-LEE

AMENDEMENT Nr. 21

voorgesteld door mevrouw Tinne Rombouts, de heren Karlos Callens en Bart Martens,
mevrouw Joke Schauvliege en de heer Patrick Lachaert

Artikel 91
Een streepje toevoegen, dat luidt als volgt:
“ – Hoofdstuk XXIVbis Fonds voor Landbouw en Visserij dat in werking treedt op 1 januari
2006,”.
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VERANTWOORDING
Amendement nr. 2 (Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr. 965/2) voegt een nieuw hoofdstuk XXIVbis (Fonds
voor Landbouw en Visserij) in. De artikelen van dit nieuwe hoofdstuk dienen in werking te treden op 1
januari 2006. Met voorliggend amendement wordt deze inwerkingtreding vastgelegd.

__________________________________

C-LEE

AMENDEMENT Nr. 22
voorgesteld door de heer Rudi Daems

HOOFDSTUK XXIXbis (nieuw)
Een hoofdstuk XXIXbis, dat bestaat uit artikel 92bis, invoegen, dat luidt als volgt:
“HOOFDSTUK XXIXbis
Rubiconfonds
Artikel 92bis
Het Rubiconfonds wordt aangewend voor subsidiëring van waterkeringswerken, werken tot
aanleg, aanpassing of inrichting van overstromingsgebieden en wachtbekkens en de bijhorende
werken van natuurtechnische milieubouw, alsook voor een vergoedingsregeling voor negatieve
beslissingen ten gevolge van de watertoets.”.
VERANTWOORDING
Er zijn technisch gesproken verschillende mogelijkheden om de risico’s van overstromingen zo klein mogelijk te houden. Enerzijds kunnen ingrepen zoals dijkverhogingen of andere waterbeheersingswerken aangewezen zijn, bijvoorbeeld op plaatsen waar reeds een grote concentratie aan bebouwing is. Op andere
plaatsen is het dan weer nuttig om opnieuw ruimte te geven aan de rivier, bijvoorbeeld door de aanleg
van gecontroleerde overstromingsgebieden. De aanleg daarvan wordt echter vaak bemoeilijkt door een
onoordeelkundige ruimtelijke planning uit het verleden, waar er minder aandacht was voor water als
ruimtebepalend element. Daardoor zijn er op verschillende plaatsen in Vlaanderen woonzones of woonuitbreidingsgebieden aangeduid die in een risicozone voor overstroming gelegen zijn.
Met dit amendement wil de decreetgever de mogelijkheid bieden om via het Rubiconfonds – naast werken
van waterbeheersing – een vergoedingsregeling uit te werken voor negatieve beslissingen ten gevolge van
de watertoets, zoals de weigering van een bouwvergunning in risicogebied. Zoals voorzien in het programmadecreet 2003 kan dit fonds in de toekomst mee gespijsd worden door de opbrengst uit planbaten.

__________________________________

