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DAMES EN HEREN,
De commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en
Energie heeft de haar toegewezen bepalingen van het
ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 (de hoofdstukken VI
Leefmilieu, afdeling II, VIII Grindfonds en grindwinning, en de slotbepalingen) behandeld op 21 en
28 november 2006.

I. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE
HEER KRIS PEETERS, VLAAMS MINISTER VAN ENERGIE, OPENBARE WERKEN,
LEEFMILIEU EN NATUUR
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ten zou dan een zonder nadeel beschikbare delfstof
verloren gaan.
Voorgesteld wordt (in artikel 41) om, onder andere
ten behoeve van de herstructurering van de sites, toe
te laten het aldus overblijvende grind alsnog te ontginnen, en in rekening te brengen bij de verdeling van
de quota.
Tevens wordt voorgesteld (in artikel 42) om de grindheffing uit te breiding tot de zodoende bijkomend
ontgonnen quota.
De regeling blijft beperkt tot de optimale ontginning
en is geen voorafname op de uitkomst van het grindoverleg.

I.1. Hoofdstuk VI – Leefmilieu (afdeling II)
Dit item betreft de overdracht van personeelsleden
van AWZ naar de verzelfstandigde agentschappen
Waterwegen en Zeekanaal en De Scheepvaart, samen
met de goederen die aan die personeelsleden zijn verbonden. Met dit decreetsartikel wordt het besluit van
de Vlaamse Regering van 14 oktober 2005 bekrachtigd.

I.2. Hoofdstuk VIII – Grindfonds en grindwinning
In het voorontwerp van programmadecreet zijn twee
bepalingen opgenomen die betrekking hebben op het
Grindfonds.
De SERV heeft ter zake geen bemerkingen gemaakt.
De Minaraad heeft uitdrukkelijk ingestemd met de
voorgestelde regeling. En de Raad van State heeft een
bemerking gemaakt die in het voorgestelde ontwerp
is gevolgd.
Inhoudelijk gaat het om de aanpak van de kloof
tussen geraamde ontginningen en feitelijke ontginningen. Het Grinddecreet beoogt geen minimale of
maximale ontginning maar een optimale ontginning.
In overeenstemming met het Grinddecreet is het dan
ook allesbehalve optimaal om in een vergund en
aangesneden ontginningsgebied het nog in de grond
aanwezige grind te laten zitten, ingevolge het behalen van een vooraf berekend quotum. Onder andere
het grind onder de verwerkingsinstallaties zou dan
onontgonnen achterblijven. Op grond van de destijds
in de grindwinningsgebieden bepaalde trekkingsrech-

II. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING EN
STEMMINGEN

HOOFDSTUK VI
Leefmilieu

AFDELING II
Bekrachtiging van het besluit van de
Vlaamse Regering van 14 oktober 2005 houdende
de overdracht van sommige personeelsleden
van de administratie Waterwegen en Zeewezen aan
de verzelfstandigde agentschappen Waterwegen
en Zeekanaal en De Scheepvaart, samen met alle
goederen die aan die personeelsleden verbonden zijn

Artikel 32
Door de meerderheid wordt een amendement ingediend dat er toe strekt om de overdracht van personeelsleden tussen de administratie en de EVA’s in
overeenstemming met het kaderdecreet bestuurlijk
beleid te organiseren. Het amendement nummer 24
is terug te vinden in Parl. St. Vl. Parl. 2006-07, nr.
965/8.
De heer Frans Peeters licht het amendement namens
de indieners toe.
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Het amendement 24 en het geamendeerde artikel 32
worden eenparig met 9 stemmen aangenomen.

HOOFDSTUK XXX
Slotbepalingen

HOOFDSTUK VIII
Artikel 91
Grindfonds en grindwinning
Het artikel 91 wordt zonder opmerkingen eenparig
met 9 stemmen aangenomen.
Artikelen 41 en 42
De heer Jan Peumans heeft voor de gemeenteraadsverkiezingen het grinddossier aangekaart. De minister heeft toen gereageerd met de melding dat na de
verkiezingen de draad weer zou opgenomen worden.
Het lid vraagt thans naar de gevoerde strategie in het
kader van pacta sunt servanda. De vraag is hoe dit
dossier nu verder zal aangepakt worden.
Minister Kris Peeters antwoordt dat hij inzake het
grindoverleg de administratie opdracht zal geven om
na te gaan hoe dat zo snel als mogelijk kan worden
opgestart. De heer Sam Desmedt, adjunct-kabinetschef van de minister vult nog aan dat er al heel wat
voorbereidende werkzaamheden zijn gebeurd: er is
een geologische nota opgesteld en vanuit diverse sectoren zijn bijdragen gekomen, zoals de bundel van
de milieubeweging en het standpunt van Belbag. Nu
die fase is afgerond, kan men overgaan tot overleg op
basis daarvan. Ook de herbenoemingen in de comités
van het Grindfonds zijn achter de rug en dus kunnen
de werkzaamheden van start gaan.
De heer Jan Peumans vraagt wat dan de uiteindelijke
doelstelling van het overleg is.
De minister verklaart dat de Vlaamse Regering heeft
beslist in overleg met de provincie Limburg, de grindgemeenten en andere betrokkenen na te gaan of er
een consensus te vinden was voor een verdere grindwinning na afronding van het Grinddecreet en ook
om daarvan dan de randvoorwaarden vast te leggen.
De andere betrokkenen zijn dan onder meer de werkgevers, de landbouw en de milieuorganisaties.
De artikelen 41 en 42 worden eenparig met 9 stemmen aangenomen.

De verslaggever,
Jan PEUMANS

De voorzitter,
Marc VAN DEN ABEELEN
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