SCHRIFTELIJKE VRAAG

nr. 825
van STEFAAN SINTOBIN
datum: 25 juli 2022

aan JO BROUNS
VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW

Geplande legerkazerne Geraardsbergen - Landbouwgrond (2)
In haar antwoord op mijn schriftelijke vraag nr. 562 van 14 april 2022 stelde toenmalig
minister van Landbouw Hilde Crevits dat ze nog niet met de federale ministers van
Defensie en Landbouw overlegd had omdat er nog geen beslissing genomen was over de
kandidaturen van de lokale besturen voor het project ‘Kwartier van de toekomst’.
Op 20 juli 2022 besliste het kernkabinet dat de nieuw te bouwen legerkazerne voor OostVlaanderen in Geraardsbergen komt, ondanks de felle protesten van de buurtbewoners
en landbouworganisaties. Zoals al beschreven in schriftelijke vraag nr. 562 komt de
kazerne op 42 hectare uitstekende landbouwgrond te liggen, die niet-erosiegevoelig is en
ook nog eens ligt in herbevestigd agrarisch gebied. Bovendien komen er nog
oefenterreinen op een oppervlakte van 27 hectare, ook in agrarische zone.
Ook al zouden er in de provincie verschillende militaire locaties zijn die niet meer of
slechts deels gebruikt worden, werd toch beslist om de landbouwgrond in
Geraardsbergen op te offeren. Het actiecomité geeft zich alvast niet gewonnen en
overlegt over verdere acties: “We zullen alle juridische middelen aanwenden om het
kazerneproject tegen te houden. Wees er maar zeker van dat die er de eerste tien jaar
niet komt”.
1.

Hoe reageert de minister op de beslissing van de Federale Regering? Gaat hij
hiermee volledig akkoord, of steunt hij de landbouwers en buurtbewoners van
Geraardsbergen in hun verzet?

2.

Nu de beslissing genomen is, had de minister al contact met de stad Geraardsbergen
over deze kwestie? Zo ja, welk standpunt werd door de minister ingenomen? Zo niet,
plant hij dit te doen?

3.

Nu de beslissing genomen is, was de minister al in overleg met federaal minister van
Defensie Ludivine Dedonder en/of federaal minister van Landbouw David Clarinval
om dit project en de gevolgen voor de landbouwers daarvan te bespreken? Zo niet,
zal hij met de minister van Defensie in gesprek gaan om haar te overtuigen geen
kazerne te plaatsen op vruchtbare landbouwgrond?

JO BROUNS
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ANTWOORD

op vraag nr. 825 van 25 juli 2022
van STEFAAN SINTOBIN

1. Ik neem akte van de beslissing die in de schoot van de federale regering is genomen.
2. Ik had geen contact met de stad Geraardsbergen in dit dossier en heb hierover nog
geen contact gepland. Naar ik begrijp uit een verklaring van de Burgemeester ligt de
exacte locatie nog niet definitief vast en zal er nog een inspraakprocedure worden
georganiseerd
3. Ik was hierover niet in overleg met de federale ministers bevoegd voor Defensie en
Landbouw

