Stuk 139 (2004-2005) – Nr. 7

Zitting 2004-2005
9 maart 2005

BELEIDSNOTA
Leefmilieu en Natuur
2004-2009
MET REDENEN OMKLEDE MOTIE
van de heren Erik Matthijs, Patrick Lachaert en Jos Bex, mevrouw Hilde Crevits,
de heer Bart Martens en mevrouw Stern Demeulenaere
TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

______
Zie:
139 (2004-2005)
– Nr. 1: Beleidsnota
– Nrs. 2 tot 4: Met redenen omklede moties
– Nr. 5: Verslag
– Nr. 6: Amendement

504
LEE

Stuk 139 (2004-2005) – Nr. 7

2

Het Vlaams Parlement,
− gehoord de bespreking van de beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2004-2009;
− gehoord het antwoord van minister Kris
Peeters;
− gelet op de noodzaak om een hoog niveau van
milieubescherming, bescherming van de biodiversiteit en bescherming van de menselijke
gezondheid te garanderen binnen de context
van duurzame ontwikkeling;
− vraagt de Vlaamse Regering bij de uitvoering
van het leefmilieu- en natuurbeleid, zoals geformuleerd in het Vlaamse regeerakkoord, de verklaring van de Vlaamse Regering en de beleidsnota Leefmilieu en Natuur 2004-2009:
1° ervoor te zorgen dat het leefmilieu- en
natuurbeleid beantwoordt aan de geschetste
algemene strategische en operationele doelstellingen: gericht op integratie, open voor
participatie en maatschappelijk gedragen,
gebaseerd op subsidiariteit, uitgaande van
een optimale instrumentenmix, voorbereid
en geëvalueerd, gehandhaafd, milieutechnisch, economisch, ﬁnancieel en wetenschappelijk onderbouwd, Europees en internationaal georiënteerd;
2° verder uitvoering te geven aan het Milieubeleidsplan 2003-2007, waarbij op zijn
minst de plandoelstellingen moeten worden
bereikt; en er tegelijk ook een evaluatie komt
van het plan die moet kunnen leiden tot een
optimalere instrumentenmix om de milieudoelstellingen op een meer kostenefﬁciënte
en doelmatige manier te halen; waarbij ook
het debat wordt gevoerd over een structurele oplossing voor de ﬁnanciering van het
milieubeleid;
3° onder meer snel een uitvoerbare regeling
tot stand te brengen met betrekking tot
het milieueffect- en veiligheidsrapportage
(MER/VR)-decreet, een ontwerp van milieuhandhavingsdecreet, een ontwerp tot aanpassing en vereenvoudiging van het mestdecreet dat gericht is op het bereiken van de
Europese doelstellingen, een ontwerp tot
aanpassing van het bodemsaneringsdecreet
en de uitvoeringsbesluiten voor het decreet
integraal waterbeleid;

4° in alle beleidsinitiatieven aandacht te hebben
voor administratieve vereenvoudiging en
verminderde planlast, in het bijzonder voor
het gemeentelijk en provinciaal milieubeleid,
om de efﬁciëntie, duidelijkheid en doelmatigheid van het beleid te vergroten;
5° inzake klimaat- en luchtbeleid de verantwoordelijkheid op te nemen voor de vermindering van broeikasgasemissies, waarbij
kostenefﬁciëntie een belangrijk beoordelingscriterium is, en de Europese strategie
inzake de verbetering van de luchtkwaliteit
te onderschrijven;
6° inzake bodembeleid voorrang te geven aan
het vermijden van nieuwe bodemverontreiniging en -degradatie en snel te zorgen voor
een effectieve bodemsanering door prioriteitsstelling, en daarbij dringend alternatieve
ﬁnancieringssystemen uit te werken voor de
sanering van ‘brownﬁelds’;
7° inzake waterbeleid de vijf krachtlijnen of de
strategische doelstelling uit te werken, zoals
geschetst in het decreet integraal waterbeleid;
8° inzake afvalstoffenbeleid de afvalproductie
trachten verder terug te dringen tot een niet
te vermijden minimum en een milieuverantwoorde vervanging van primaire grondstoffen en brandstoffen door afvalstoffen te
realiseren, daarbij onder meer rekening houdend met de internalisering van de kosten en
de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid;
9° inzake geluidsbeleid de hinder ingevolge
omgevingslawaai op objectieve wijze vast
te stellen en te evalueren en de lawaaihinder door industriële en andere activiteiten
zoveel mogelijk te beperken en indien nodig
te saneren;
10° inzake natuur- en bosbeleid te werken aan
een grotere toegankelijkheid van meer natuur
en bos voor iedereen, aan het vertrouwen
bij de actoren in de open ruimte en aan een
objectieve evaluatie en vereenvoudiging van
de diverse instrumenten om de gedragenheid
van het beleid te verhogen en de bindende
doelstellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen inzake bos- en natuuruitbreiding te behalen;
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11° inzake milieu en gezondheid de voortrekkersrol van Vlaanderen in het onderzoek
naar milieu en gezondheid verder te ontplooien;
12° inzake innovatief milieubeleid milieuregels
te hanteren als hefboom voor innovatie en te
komen tot een vergaande ontkoppeling tussen economische groei en milieudruk.
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