SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 1041
van TINNE ROMBOUTS
datum: 19 juli 2022

aan ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) - Behandeling inspraakreacties
“Gezocht: vrijwilligers om 10.000 bezwaarschriften tegen stikstof te verwerken”, dat
kopte De Morgen op 15 juli, naar aanleiding van een e-mail binnen het departement
Omgeving die de krant kon inkijken. Zo zou de secretaris-generaal van het departement
meer dan 10.000 inspraakreacties verwachten in een periode die net samenvalt met de
zomervakantie.
De mail is ook gericht aan andere instanties, meer specifiek het Agentschap voor Natuur
en Bos (ANB), de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek (INBO) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Het betreft een vrije
oproep om zich vrijwillig aan te sluiten bij het team dat de inspraakreacties moet
verwerken.
Het kabinet van de minister stelt in hetzelfde artikel: “Bij dossiers van deze omvang is
het niet ongebruikelijk dat de administratie zich intern maximaal organiseert.”
1.

Bij welke dossiers in het verleden is een soortgelijke oproep gelanceerd?

2.

Waarom werden deze administraties betrokken door het departement?

3.

Gelet op de specificiteit van de materie, hoe wordt een kwaliteitsvolle beoordeling
van de inspraakreacties gewaarborgd?

4.

Welke timing hanteert het departement Omgeving om de inspraakreacties te
behandelen?

5.

De pv’s van de gemeenten moesten al aangeleverd worden.
Hoeveel inspraakreacties werden ingezameld, met uitzondering van die van de lokale
besturen zelf?

ZUHAL DEMIR
VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME

ANTWOORD

op vraag nr. 1041 van 19 juli 2022
van TINNE ROMBOUTS

1.

Vooraleer uw specifieke vragen te beantwoorden, verduidelijk ik even dat de
verwerking en de behandeling van de ontvangen inspraak verloopt in drie
onderscheiden fasen. De inspraak wordt in eerste instantie administratief verwerkt
(fase 1). Vervolgens wordt elke inspraakreactie inhoudelijk gecategoriseerd (fase 2).
De behandeling van de ontvangen inspraak (fase 3) ten slotte gebeurt thematisch op
basis van de categorieën die in fase 2 gedetecteerd en gedefinieerd werden.
De oproep waar u naar verwijst, richtte zich op het samenstellen van twee
beleidsdomein-brede teams van medewerkers voor resp. fase 1 en fase 2. Een
vergelijkbare domein-brede samenwerking werd in het recente verleden bij andere
inspraakprocedures niet opgezet.

2.

Binnen het beleidsdomein Omgeving zijn de vijf entiteiten waar de oproep zich op
richtte (Departement Omgeving, VLM, ANB, VMM, INBO), alle nauw betrokken bij de
voorbereiding en de uitwerking van de Programmatische Aanpak Stikstof. Om
doorheen de zomerperiode doorlopend de nodige VTE beschikbaar te hebben om een
vlotte en degelijke realisatie van fasen 1 en 2 te kunnen waarborgen, werd beslist om
die omvangrijke inspanning te verdelen over medewerkers van die vijf entiteiten.

3. Fase 1 moet eind augustus volledig afgerond zijn. Fase 2 eind september/begin
oktober (dit is een inschatting op grond van een eerste analyse van de
bezwaarschriften).
4. De beoordeling, de inhoudelijke analyse en het beantwoorden van de inspraakreacties
gebeurt in fase 3. Hiervoor zal gewerkt worden met een team van inhoudelijk
experten van zowel binnen als buiten het beleidsdomein Omgeving, onder coördinatie
van het Departement Omgeving. Dit team zal samengesteld worden in functie van de
inhoudelijke reikwijdte van de ontvangen inspraak en de specifieke thema’s die er in
aan bod komen.
5. Lokale besturen hadden tot en met 17 juli de tijd om de bij hen ingediende inspraak
over te maken aan het Departement Omgeving. In totaal werden zowat 19.000
inspraakreacties aangeleverd. Het exacte aantal (ontvankelijke) inspraakreacties zal
pas duidelijk zijn na de volledige administratieve verwerking van alle ontvangen
stukken.

