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DAMES EN HEREN,
De Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke
Ordening en Onroerend Erfgoed besprak de meerjarenbegroting 2006-2009, hoofdstukken Ruimtelijke
Ordening en Monumenten (Parl. St. Vl. Parl. 200405, nr. 17-A/1-C) op 30 juni 2005.

I. TOELICHTING DOOR DE MINISTER
De heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van
Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
geeft kort toelichting bij de meerjarenbegroting 2006
-2009 voor de programma’s 62.1 Ruimtelijke ordening, stedenbouw en grondbeleid, en 62.2 Monumenten en landschappen, archeologie en varend erfgoed.
Bij de opmaak van de meerjarenbegroting werd rekening gehouden met de domeinen waar een zware
betaalachterstand was ontstaan. In de schoot van
de Vlaamse Regering werd bij de opmaak van de
begroting 2005 afgesproken dat deze domeinen prioritair zouden behandeld worden. De betaalproblematiek situeerde zich bij de beleidsdomeinen onderwijs
(meer bepaald investeringen voor RAGO), mobiliteit
(De Lijn), huisvesting (sociale woningbouw), wetenschapsbeleid (projecten via IWT) en monumenten en
landschappen.
Door de Inspectie van Financiën is er een raming
gemaakt van het betalingstekort bij Monumenten
en Landschappen. Hun initiële ramingen varieerden van 30 tot 40 miljoen euro. In het beleidsdomein
monumenten en landschappen werden bij de begrotingscontrole 2005 de betaalkredieten, voor de basisallocaties met betrekking tot restauratiepremies, met
11 miljoen euro verhoogd om het onevenwicht tussen
de vastleggings- en ordonnanceringskredieten weg te
werken. Deze trend wordt verdergezet in de komende
jaren. De beleidskredieten worden constant gehouden en de betaalkredieten voor de restauratiepremies
worden verder versterkt met nog eens 5 miljoen euro
met het oog op het wegwerken van het encours in dit
programma. Voor de drie basisallocaties (privaat,
publiek en erediensten) waar de restauratiepremies op
uitbetaald worden, zullen substantieel meer betaalkredieten voorzien worden dan beleidskredieten.
Dat de beleidskredieten voor Monumenten en Landschappen in 2006 en 2007 een lichte daling vertonen,
is te wijten aan het wegvallen van de dotatie aan het

Vlaams Fonds voor de Lastendelging. Op 21 januari
2005 besliste de Vlaamse Regering haar goedkeuring
te hechten aan een ontwerp van dading tussen NV
Stagro in vereffening en het Vlaamse Gewest. Deze
dading voorziet in de uitbetaling van een schadevergoeding van 20 miljoen euro in 2005 en 8 miljoen
euro in 2006. De schadevergoeding wordt voor de
helft aangerekend op het programma monumenten
en landschappen en voor de helft aangerekend aan
het Vlaams Fonds voor de Lastendelging. Omdat het
Vlaams Fonds de schuld volledig prefinanciert wordt
vanuit Monumenten en Landschappen de helft doorgestort naar de instelling. In 2006 daalt deze dotatie
met 6 miljoen euro en vanaf 2007 valt deze dotatie
volledig weg. Mogelijkerwijze worden in de komende
jaren nog soortgelijke procedures afgehandeld. Het
Vlaams Fonds voor de Lastendelging helpt mee
in het aflossen van de schulden uit het verleden en
wordt daarvoor systematisch gespijsd.
Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening vertoont
een daling in de beleidskredieten. Deze daling is te
wijten aan de verlaagde inschatting van de inkomsten
binnen het Vernieuwingsfonds. Deze verlaging is toe
te schrijven aan de afbouw van de achterstand in de
behandeling van de bezwaren op de leegstandsheffing omwille van de recente wijziging in de reglementering.
Verder worden er minder kredieten voorzien voor de
opleiding en betaling van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren. Tegen 2007 wordt namelijk
verwacht dat de meeste gemeenten hun subsidiëring
voor de opleiding van de stedenbouwkundige ambtenaar zullen aangevraagd hebben. Er zijn volgens de
minister op dit ogenblik ongeveer 240 stedenbouwkundige ambtenaren in Vlaanderen.

II. BESPREKING
Er werden geen opmerkingen gemaakt door de commissieleden.

De verslaggever,

De voorzitter,

Joke SCHAUVLIEGE

Patrick LACHAERT
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