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De Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en
Dierenwelzijn besprak op 22 mei 2018 het aan haar toegewezen afdelingen
1 en 2 van het hoofdstuk 4. Omgeving en de daarbij horende inwerkingtredingsbepalingen van hoofdstuk 10. van het ontwerp van decreet houdende bepalingen
tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018 (Parl.St. Vl.Parl. 201718, nr. 1570/1).
Het ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing
van de begroting 2018 werd samen geagendeerd met de aanpassing van de
algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018 (Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 19/1). Daarover werd een afzonderlijk
verslag uitgebracht (Parl.St. Vl.Parl. 2017-18, nr. 19/5-G).
1. Toelichting door de minister
Minister Joke Schauvliege stelt dat de artikelen 8 en 9 bepalen dat het Fonds
voor het Grondwaterbeheer wordt opgeheven. Dat is een rationalisatie. De
middelen worden overgedragen naar het Fonds voor de Waterhuishouding dat
wordt ingezet voor het behalen van de doelstellingen in het kader van de
Overstromingsrichtlijn en de kaderrichtlijn Water.
Artikel 10 betreft een technische aanpassing. De boetes voor ETS-bedrijven
worden niet langer geregeld in het Energiedecreet, maar wel in het decreet
algemene bepalingen milieubeleid. Ze zullen voortaan ook juist gelabeld worden
in het kader van het Klimaatfonds en er zal een correcte verwijzing gebeuren.
2. Bespreking
Bart Nevens begrijpt dat het Fonds voor het Grondwaterbeheer, dat sinds 2016
niet meer actief was, nu wordt overgeheveld naar het Fonds voor de Waterhuishouding. Wat gaat de minister doen met de beschikbare middelen? Welke
specifieke maatregelen wil ze nemen om het grondwaterpeil in Vlaanderen in
stand te houden en te herstellen?
Minister Joke Schauvliege stelt dat het beleid rond de diepe grondwaterlagen
twee belangrijke elementen omvat. Vooreerst wordt er, rekening houdend met de
lokale toestand, sterk gestuurd op de vergunningen en worden er eventueel
alternatieven opgelegd. Verder werden de heffingen ook aangepast aan de locatie
en aan de opgepompte hoeveelheid. In het kader van het Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen werd er ook beslist om minder te verharden en binnen het
natuurbeleid worden er maatregelen genomen om het insijpelen van water te
bevorderen.
Bart Nevens staat achter een sturing via het vergunningenbeleid. In het kader
van de omgevingsvergunning wordt er wel gewerkt met vergunningen van
onbepaalde duur. Dat vergt dus de nodige aandacht. De opbrengst van de
waterheffingen stijgt van 61 tot 70 miljoen euro. Hoe meer men oppompt en hoe
meer men vervuilt, hoe hoger de heffingen. Dat komt de waterkwaliteit echter
niet ten goede. Het is ook geen oplossing voor de te lage stand van de
grondwatertafels. Hij hoopt dat men het geld nuttig zal gebruiken.
Minister Joke Schauvliege stelt dat de omgevingsvergunning uiteraard van
onbepaalde duur is, maar dat een bijsturing van een lopende vergunning
mogelijk is. Bepaalde heffingen werden opgetrokken om een ontradend effect te
realiseren. Blijkbaar zorgt dat ook voor extra inkomsten. Ook als de economie
aantrekt, stijgt de opbrengst van bepaalde milieuheffingen. Dat geldt ook voor
water. De opbrengst van de waterheffingen hebben echter niet alleen betrekking
op de grondwaterlagen, maar ook op het oppervlaktewater. Ze verzekert dat de
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opbrengsten van de sturende heffingen worden aangewend voor het behalen van
de doelstellingen van het waterbeleid.
3. Stemming
Ter stemming gelegd worden de artikelen 8, 9 en 10 van het ontwerp van
decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting
2018 en de respectievelijke inwerkingtreding van deze artikelen, zoals bepaald in
artikel 51, aangenomen met 9 stemmen bij 2 onthoudingen.
Tinne ROMBOUTS,
voorzitter
Bart NEVENS
Johan DANEN,
verslaggevers
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