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TOELICHTING

Op 9 juni 2020 is het openbaar onderzoek van start gegaan, na de voorlopige
vaststelling door de Vlaamse Regering van het GRUP Zolder – Lummen-Zuid. Dat
GRUP maakt de ontwikkeling van een groot deel van de Groene Delle mogelijk. Het
protest tegen de kap is enorm. Het gaat om 23 hectare waterrijk natuurgebied dat
zeker in tijden van droogte en klimaatverandering van onschatbare waarde is.
Iedereen kan tot 7 augustus 2020 bezwaar tegen dat GRUP aantekenen.
De Groene Delle is een waardevol natuurgebied, met veel bomen, broekbossen,
beekvalleien en zeldzame soorten zoals de boomkikker. Het gaat om een uniek
ecosysteem dat niet zomaar kan worden gecompenseerd. Het duurt immers
decennia voor een even waardevol gebied in gecompenseerd landbouwgebied tot
stand komt. Alles moet in het werk worden gesteld om het groen dat Vlaanderen
nog rest, te beschermen: dat is belangrijk voor het klimaat en om waterschaarste
en luchtvervuiling tegen te gaan. Het besef van het belang van natuur dicht bij
huis is nog nooit zo groot geweest als in de huidige coronaperiode.
De industriële ontwikkeling op die locatie is bovendien niet nodig. Volgens de Bond
Beter Leefmilieu (BBL) is het aanbod van leegstaande bedrijventerreinen groter
dan de vraag. Officiële cijfers van de overheid geven aan dat nog ongeveer 1000 ha
aan bedrijventerreinen beschikbaar is. 200 ha daarvan bevindt zich langs een waterloop. Locaties die niet over de nodige aanlegmogelijkheden beschikken, kunnen
zonder al te grote ingrepen aangepast worden zodat watergebonden bedrijven er
zich kunnen vestigen.
Tot slot moet worden opgemerkt dat er zelfs nog geen enkele concrete vraag van
een bedrijf is om zich op die locatie te vestigen. Het gaat louter om voorraadbeheer. De ontwikkeling van de Groene Delle is bijgevolg niet noodzakelijk en wordt
door tientallen milieuorganisaties afgeraden. Als de Vlaamse Regering ernstig begaan is met de toekomst van de planeet en met de leefbaarheid van Vlaanderen,
moet ze dan ook een standpunt innemen tegen de ontwikkeling van de Groene
Delle.
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VOORSTEL VAN RESOLUTIE

Het Vlaams Parlement,
−

gelet op:
1° de enorme problemen door droogte die veroorzaakt wordt door de klimaatopwarming en door de jarenlange onbeperkte betonnering van het landschap;
2° het grote aantal petities, bezwaren en acties tegen de industriële ontwikkeling van de Groene Delle;
3° de vaststelling dat het voornemen van de Vlaamse Regering gebaseerd is
op een oorspronkelijke beslissing van 2004, terwijl de maatschappelijke en
sociaal-economische situatie inmiddels grondig veranderd is;
4° de talrijke cijfers waaruit blijkt dat er nog heel wat industriegrond voorhanden is, in Limburg zelfs het meest van heel Vlaanderen;

−

overwegende dat:
1° er dringend maatregelen moeten worden genomen om de droogte en de
klimaatopwarming aan te pakken;
2° water- en bosrijke gebieden zoals de Groene Delle natuurlijke waterreservoirs zijn die een essentiële rol spelen in het reguleren van de waterhuishouding van het omliggende landschap;
3° de Groene Delle volgens het milieueffectenrapport een kwelzone is die belangrijk is voor de aanvulling van het grondwater;
4° de Groene Delle een belangrijk verbindingsgebied is tussen het vijvergebied
Midden-Limburg en de Demervallei;
5° een waardevol ecosysteem als de Groene Delle niet zomaar gecompenseerd
kan worden op intensief bewerkte landbouwgrond;
6° de ontwikkeling om voorraadbeheer draait en er nog geen bedrijf is dat zich
effectief heeft aangemeld om er zich te vestigen;
7° de bossen in het plangebied tot de oudste bossen van Vlaanderen behoren.
Ze zijn ontstaan tussen 1850 en 1930, en zijn dus minstens 100 jaar oud.
Daardoor is de Groene Delle een heel bijzonder gebied, zeker in de Vlaamse
context, omdat er in Vlaanderen maar een tiental vergelijkbare bossen met
die kwaliteit zijn;
8° het hele gebied op het gewestplan groen is ingekleurd;

−

vraagt de Vlaamse Regering om:
1° af te zien van de industriële ontwikkeling van de Groene Delle;
2° voldoende aanlegmogelijkheden te creëren bij leegstaande bedrijventerreinen langs de Vlaamse waterwegen.
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