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ONTWERP VAN DECREET
houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2005
AMENDEMENTEN
voorgesteld na indiening van het verslag

______
Zie:
19-A (2004-2005)
– Nr. 1: Ontwerp van decreet + Bijlagen
– Nrs. 2 tot 4: Amendementen
– Nrs. 5-A tot 5-L: Verslagen aan de Commissie voor
Algemeen Beleid, Financiën en
Begroting
– Nr. 6: Verslag namens de Commissie voor Algemeen
Beleid, Financiën en Begroting + Errata

869
BEG

Stuk 19-A (2004-2005) – Nr. 7
Artikel 17

2

AMENDEMENT Nr. 26
voorgesteld door mevrouw Vera Dua en de heer Rudi Daems
na indiening van het verslag
TABEL
AFDELING III
Diensten met Afzonderlijk Beheer
FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN
NATUURBEHOUD (MINA-FONDS)
In de rubriek uitgaven, in artikel 361B1207, het bedrag van het aangepast gesplitst ordonnanceringskrediet “3.090 duizend euro” brengen op “4.090 duizend euro”.
VERANTWOORDING
Het bedrag blijft ongewijzigd ten aanzien van de initiële begroting 2005 (geen vermindering van het
ordonnanceringskrediet met 1 miljoen euro).
Het Natuurrapport 2005, dat recent werd overhandigd aan de minister van Leefmilieu, bevestigt op
overtuigende wijze de zorgwekkende toestand van de Vlaamse natuur en biodiversiteit. Steeds meer dieren- en plantensoorten in Vlaanderen worden met uitsterven bedreigd of zijn reeds verdwenen.
In de voorliggende begrotingscontrole worden de budgetten voor natuurinrichting, beheersovereenkomsten en aankopen van natuurgebieden verder verlaagd. Dit is in contradictie met de doelstelling van de
Vlaamse Regering om de biodiversiteit te verhogen en de bindende doelstelling te halen om tegen 2007
50.000 hectare onder effectief natuurbeheer te brengen. De amendementen nrs. 26, 27 en 28 stellen voor
de beschikbare kredieten voor natuur niet verder te verlagen.

Artikel 17

__________
AMENDEMENT Nr. 27
voorgesteld door mevrouw Vera Dua en de heer Rudi Daems
na indiening van het verslag
TABEL
AFDELING III
Diensten met Afzonderlijk Beheer
FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN
NATUURBEHOUD (MINA-FONDS)
In de rubriek uitgaven, in artikel 361B3303, het bedrag van het aangepast gesplitste ordonnanceringskrediet “7.515 duizend euro” brengen op “8.515 duizend euro”.
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VERANTWOORDING

Het bedrag blijft ongewijzigd ten aanzien van de initiële begroting 2005 (geen vermindering van het
ordonnanceringskrediet met 1 miljoen euro).
Zie ook verantwoording bij amendement nr. 26.

__________

Artikel 17

AMENDEMENT Nr. 28
voorgesteld door mevrouw Vera Dua en de heer Rudi Daems
na indiening van het verslag
TABEL
AFDELING III
Diensten met Afzonderlijk Beheer
FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN
NATUURBEHOUD (MINA-FONDS)
In de rubriek uitgaven, in artikel 361B7005, het bedrag van het aangepast gesplitste
ordonnanceringskrediet “16.270 duizend euro” brengen op “17.000 duizend euro”.

VERANTWOORDING
Het bedrag blijft ongewijzigd ten aanzien van de initiële begroting 2005 (geen vermindering van het
ordonnanceringskrediet met 730 duizend euro).
Zie ook verantwoording bij amendement nr. 26.

__________

Artikel 17

AMENDEMENT Nr. 29
voorgesteld door mevrouw Vera Dua en de heer Rudi Daems
na indiening van het verslag
TABEL
AFDELING III
Diensten met Afzonderlijk Beheer
FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN
NATUURBEHOUD (MINA-FONDS)
In de rubriek uitgaven, in artikel 361B3306, het bedrag van het aangepast gesplitste
vastleggingskrediet “400 duizend euro” brengen op “874 duizend euro”.
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VERANTWOORDING
Het bedrag blijft ongewijzigd ten aanzien van de initiële begroting 2005 (geen vermindering van het vastleggingskrediet met 474 duizend euro).
Ook de budgetten voor het Vlaams bosbeleid kennen een verdere daling, uitgezonderd een beperkte verhoging voor de werking van de bosgroepen. De middelen voor het Vlaams Fonds Tropisch Bos worden
meer dan gehalveerd. Via dit fonds worden projecten gefinancierd in bijvoorbeeld het Amazonegebied
om de verdere kaalkap van onze tropische bossen tegen te gaan.
Ook het budget voor bosaankopen daalt verder. Dit is eveneens in strijd met de doelstelling van de
Vlaamse Regering om de biodiversiteit te verhogen. De amendementen nrs. 29 en 30 stellen voor deze
budgetten niet verder te delen.

__________

Artikel 17

AMENDEMENT Nr. 30
voorgesteld door mevrouw Vera Dua en de heer Rudi Daems
na indiening van het verslag
TABEL
AFDELING III
Diensten met Afzonderlijk Beheer
FONDS VOOR PREVENTIE EN SANERING INZAKE LEEFMILIEU EN
NATUURBEHOUD (MINA-FONDS)
In de rubriek uitgaven, in artikel 361B7003, het bedrag van het aangepast gesplitste
vastleggingskrediet “13.317 duizend euro” brengen op “13.668 duizend euro” en het
bedrag van het aangepast gesplitste ordonnanceringskrediet “13.819 duizend euro”
brengen op “15.044 duizend euro”.
VERANTWOORDING
De bedragen blijven ongewijzigd ten aanzien van de initiële begroting 2005 (geen vermindering van het
vastleggingskrediet met 351 duizend euro en geen vermindering van het ordonnanceringskrediet met
1.225 duizend euro).
Zie ook verantwoording bij amendement nr. 29.

__________

