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De Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed besprak het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014
op 5, 12 en 13 november 2013.
De dames Gwenny De Vroe en Valerie Taeldeman brengen verslag uit over het hoofdstuk
6. Milieuheffingen en de heer Wilfried Vandaele over hoofdstuk 15. Onroerend Erfgoed.
Het ontwerp van programmadecreet werd in de commissie samen behandeld met het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap
voor het begrotingsjaar 2014. Daarover wordt verslag uitgebracht in Parl.St. Vl.Parl.
2013-14, nr. 15/3-G.
Hoofdstuk 6. Milieuheffingen
1.1.

Toelichting

Mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, geeft
toelichting bij hoofdstuk 6.
Afdeling I. Wijziging heffing op de winning van grondwater
Artikel 20
In artikel 20 wordt voor de grondwaterheffing een irrigatiecorrectiefactor ingevoerd. De
correctiefactor wordt gelijkgesteld aan 0,5 als het grondwater onttrokken wordt uit een
freatische watervoerende laag en als dit water bestemd is voor seizoensgebonden irrigatie
in open lucht voor land- en tuinbouw in hoofdactiviteit. Een deel van dit irrigatiewater
van de landbouw spoelt immers terug naar de diepere ondergrond en voedt op deze wijze
opnieuw de freatische grondwaterlaag. In die zin is het volgens de minister verantwoord
hiervoor geen milieukost onder de vorm van een heffing aan te rekenen.
De factor 0,5 is gebaseerd op een wetenschappelijke berekening van de Bodemkundige
Dienst van België. De restitutie is berekend op basis van de specifieke bodemomstandigheden in Vlaanderen en op basis van karakteristieke teelten zoals bloemkool en aardappelen.
De conclusie is dat ruim 50 percent van het opgepompte water terug in de freatische laag
– dit is de bovenste laag – terechtkomt en dat bijgevolg de milieulast door deze activiteit
minder dan 50 percent is.
Afdeling 2. Wijzigingen Materialendecreet
Artikel 21
Door artikel 21 wordt het nultarief voor het storten van textielresidu’s afgeschaft en vervangen door een verlaagd tarief dat overeenkomt met het bestaande tarief voor het storten
van residu’s van de kringloopsector. Tegelijkertijd wordt de omschrijving van de bedrijven
die in aanmerking komen voor het verlaagd tarief verduidelijkt en wordt het residupercentage beperkt tot maximaal 8 percent van het selectief ingezamelde gebruikte textiel, in
plaats van 20 percent. Dit beantwoordt volgens de minister beter aan de huidige doelstellingen van het duurzaam materialenbeleid, zonder dat de economische leefbaarheid van
de sector in het gedrang wordt gebracht.
1.2.

Bespreking en stemming

De artikelen 20 en 21 worden zonder opmerkingen aangenomen met 8 stemmen bij 3 onthoudingen.
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Hoofdstuk 15. Onroerend Erfgoed
1.1.

Toelichting

Afdelingen 1 en 2. Interne Staatshervorming met betrekking tot het beleidsveld Onroerend
Erfgoed – afschaffing koppelsubsidies en overname van rechten en verplichtingen
Artikelen 34 tot en met 36
Voor de toelichting wordt verwezen naar de toelichting van de heer Geert Bourgeois,
viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken,
Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, bij de begroting 2014 en
de beleidsbrief Onroerend Erfgoed (Parl.St. Vl.Parl. 2013-14, nr. 15/3-G).
1.2.

Bespreking en stemming

De artikelen 34 tot en met 36 worden zonder opmerkingen aangenomen met 8 stemmen
tegen 1.
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