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wezen naar de bouwheer van deze werken, zijnde
de stad Tongeren.
In het kader van de sanering van de bestaande lozingen in de Jeker werd het project 99.345 opgedragen aan de NV Aquafin. Dit project voorziet in
de aansluiting van de DWA van Lauw op het bestaande rioleringsstelsel van Tongeren. Via het gemeentelijk rioleringsstelsel wordt het afvalwater
van Lauw gravitair getransporteerd naar de RWZI
van Tongeren. Het project omvat de bouw van een
droogweerpompstation, een overstortconstructie,
een ondiepe riolering diameter 700 mm en de aanleg van een persleiding diameter 150 mm. (DWA :
droogweerafvoer ; RWZI : rioolwaterzuiveringsinstallatie – red.)
De NV Aquafin heeft ervoor geopteerd om het
DWA-pompstation en de overstortconstructie te
integreren in het RWA-pompstation van de stad
Tongeren. Hierdoor werd de bouwkundige constructie van het RWA-pompstation aangepast en
werd het DWA-pompstation met bijbehorende
overstortconstructie vervroegd uitgevoerd. Hiervoor werd een bijkomende samenwerkingsovereenkomst met de stad Tongeren opgesteld. De
bouwkundige werken werden beëindigd eind augustus 2000, en dit zonder problemen.
Conform de timing van het project 99.345 wordt de
ontwerpfase beëindigd eind juni 2001. De aanvang
van deze werken is gepland voor begin 2002 (afhankelijk van ontvangst bouwvergunning – grondinnames).

Vraag nr. 180
van 23 mei 2001
van de heer JOHAN DE ROO
Integraal waterbeheer – Ondersteuning gemeenten
Inzake watermanagement wensen zowel gemeentebesturen als particulieren, boeren en tuinders dat
het beleid in blijvende steun voorziet voor een
strategisch waterbeheer in hun regio. Het is een positieve en onontbeerlijke evolutie dat de Vlaamse
particulieren en de land- en tuinbouwsector het belang van water steeds beter naar waarde schatten.
Helaas worden in vele Vlaamse gemeenten en steden grachten vaak verwaarloosd en/of opgevuld.
1. Kan de overheid met betrekking tot het opkuisen van grachten optreden, teneinde overstromingen en verzuring van gronden tegen te gaan ?
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2. Werden reeds maatregelen getroffen om gemeenten aan te sporen initiatieven te nemen inzake integraal waterbeheer ? Zo ja, welke ?
3. Worden hiervoor financiële middelen uitgetrokken zodat gemeenten concrete acties kunnen
ondernemen inzake integraal waterbeheer ?
Gebeurt dit via het milieuconvenant ?

Antwoord
1. De afdeling Water van de administratie Milieu-,
Natuur-, Land- en Waterbeheer heeft hierover
een juridisch advies gevraagd. Zodra dit advies
in mijn bezit is, zal ik niet nalaten de Vlaamse
volksvertegenwoordiger hierover te informeren.
Voorlopig kan ik hem reeds de volgende informatie geven.
Waterlopen van de eerste, tweede en derde categorie worden beheerd door respectievelijk het
gewest, de provincies en de gemeenten, die instaan voor de uitvoering van de ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken en voor de
kosten ervan. De gemeenten staan hiervoor
onder toezicht van de provincies. Voor de uitvoering van de werken aan waterlopen van de
tweede en derde categorie maakt de provincie
een provinciaal reglement op, dat onder andere
in een jaarlijkse schouwing voorziet. De provinciale reglementen behoeven voor hun tenuitvoerlegging de goedkeuring van de Koning
(Vlaamse regering). De provinciale reglementen moeten in overeenstemming zijn met de wet
en haar uitvoeringsbesluiten.
De provinciale reglementen moeten ook regelen bevatten betreffende de waterlopen die niet
onder de gelding vallen van de wet, onder andere wat de ruiming, het onderhoud en de herstelling ervan betreft.
Dit betekent dat de Vlaamse overheid via de
goedkeuring van de provinciale reglementen
niet alleen greep heeft op het beleid dat de provincies en de gemeenten voeren voor de gecategoriseerde grachten, maar ook voor de niet-gecategoriseerde grachten.
De bedding van een onbevaarbare waterloop
wordt geacht toe te behoren aan het Rijk, de
provincie of de gemeente, naargelang de categorie. Niet-gecategoriseerde grachten zijn niet
steeds eigendom van overheid of besturen, maar
ook van particulieren. Voor niet-gecategoriseer-
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de grachten zijn de mogelijkheden van de overheid om op te treden dus beperkter.
Wat private grachten betreft, kunnen gemeenten optreden in het kader van de gemeentelijke
bevoegdheden inzake veiligheid. Particulieren
dienen grachten zodanig te beheren dat zij geen
schade toebrengen aan derden.
De instrumenten waarover de overheid op
grond van de bestaande regelgeving beschikt
om een goed grachtenbeleid te kunnen voeren
zijn dus beperkt. Enkel via nieuwe instrumenten
(regelgeving, subsidies) kan een degelijk grachtenbeleid worden gevoerd (zie vraag 2 en 3).
2 en 3. De gemeenten worden via verschillende
kanalen aangespoord om concrete acties te ondernemen met betrekking tot integraal waterbeheer, en meer bepaald rond het herwaarderen
van grachten.
Eén hiervan is uiteraard het gemeentelijk milieuconvenant 2000-2001.
In de basisovereenkomst en de optie 6 komen
bijvoorbeeld de opmaak en de uitvoering van
het GNOP (gemeentelijk natuurontwikkelingsplan) naar voor.
Optie 7 (duurzaam gemeentelijk beleid) vermeldt ook het duurzaam gebruik van water als
één van haar onderdelen. Hier komen bijvoorbeeld de strikte reglementering voor het inbuizen van baangrachten, het stimuleren van infiltratie en de gescheiden afvoer bij nieuwe woningen aan bod. Hiervoor is er het opmaken en
het uitvoeren van een actieplan duurzaam gebruik van water, waarin aandacht moet worden
besteed aan drie aspecten :
– voorbeeldfunctie van de gemeente,
– sensibilisering,
– acties naar doelgroepen toe.
Beide opties kunnen ook aanleiding geven tot
het aanwerven van MINA-werkers (optie 8) in
het kader van de uitvoering van voorgestelde
acties (MINA : milieu- en natuur – red.).
De optie 10 (geïntegreerd rioleringsbeleid) sluit
nauw aan bij het integrale waterbeheer. Hierin
wordt de subsidie geregeld voor particuliere hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen en individuele zuiveringen. Tot hiertoe hebben 237

gemeenten deze optie ondertekend en is hiervoor een bedrag van 16.733.037 frank vastgelegd.
Aangezien het huidige milieuconvenant afloopt
op het einde van dit jaar, is een nieuwe overeenkomst in voorbereiding. Hierin zal "water" als
afzonderlijk thema (en dus minder versnipperd)
worden behandeld. Er wordt dus meer aandacht
besteed aan een integrale en planmatige aanpak. Hierbij zal de gemeente een subsidie kunnen verkrijgen voor het opstellen van een visie
op het gemeentelijk en bovengemeentelijk waterbeleid en een bijbehorend actieplan, alsook
voor de uitvoering van sommige projecten. Verder wordt in specifieke subsidies voorzien voor
het uitvoeren van concrete acties.
Een andere aansporing naar gemeenten is geregeld via het subsidiebesluit voor gemeentelijke
riolering. Hierbij wordt in meer subsidie voorzien naarmate de gemeente een verdergaand
geïntegreerd waterbeleid voert, met andere
woorden, door de aanleg van een gescheiden
stelsel met maximaal behoud en herwaardering
van de grachten, door het onder bepaalde voorwaarden verplichten en subsidiëren van de aanleg van een hemelwaterput met hergebruik
en/of infiltratievoorziening, door de verplichte
gescheiden aanvoer van hemelwater en afvalwater bij nieuwe woningen, ...
Recentelijk werd door de Vlaamse regering ook
een besluit principieel goedgekeurd dat subsidies aan polders en wateringen mogelijk maakt
voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken. Hieronder wordt verstaan :
het opstellen van een waterhuishoudingsplan,
natuurtechnische milieubouw, ...
De mogelijkheid om ook gemeenten te subsidiëren voor dergelijke waterhuishoudkundige
werken wordt geëvalueerd in het kader van de
opmaak van het nieuwe milieuconvenant. Een
onderdeel van het integraal waterbeleid, namelijk de erosiebestrijding, is opgenomen in een
besluit dat eveneens recentelijk principieel door
de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Hierdoor is het mogelijk subsidies uit te keren aan
gemeenten voor erosiebestrijding, zodat minder
sediment naar de waterloop stroomt, waardoor
de overstromingskansen moeten dalen.
Ten slotte wordt het opstellen van een gemeentelijk milieubeleidsplan (met inbegrip van het
luik "water") verplicht gesteld via een uitvoeringsbesluit bij het decreet "algemene bepalin-
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gen milieubeleid" dat momenteel wordt voorbereid.
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2. Hoeveel processen-verbaal werden opgemaakt
met betrekking tot verboden vogelvangst en, in
het kader daarvan, de illegale vinkenvangst ?
3. Hoeveel vinken werden dus, voorzover bekend,
bovenop de toegestane quota gevangen, inclusief de illegale ? Zijn er schattingen van de niet
opgespoorde niet-legaal gevangen vinken ?

Vraag nr. 181
van 23 mei 2001
van mevrouw ISABEL VERTRIEST
Vinkenvangst – Stand van zaken
Vorig jaar is met veel commotie het voorstel van
protocol over de vinken door een meerderheid in
het Vlaams Parlement doorkruist en is de vinkenvangst niet verder ingeperkt.

4. Is er meer duidelijkheid over de juridische situatie, over het al dan niet naleven van de Europese richtlijn ?
Antwoord

Grond van de zaak was dat de vinkeniers steeds
2.000 vinken willen kunnen vangen uit het wild, ongeacht de groeiende mogelijkheden van de kweek.
Naast de principiële kritiek en de stropersverhalen,
was er de juridische discussie over de Europese
richtlijn en de wettigheid (artikel 9, lid 1, sub c van
de Europese richtlijn waar inderdaad in een afwijking wordt voorzien). Daartegenover staat evenwel
de uitspraak van het Hof van Justitie van 12 december 1996.
Naar aanleiding van de verjaardag van deze vinkenslag volgende vragen.
1. Hoeveel vinken werden dit jaar effectief gevangen en hoe verloopt de verdere daling van de
toegestane vangst ?

1. Er zijn nog geen cijfers beschikbaar over de legale vinkenvangst in 2001, omdat de vangstperiode loopt van 15 oktober tot 15 november.
Op grond van het bevoorradingsbesluit van 13
oktober 2000 mochten de vinkeniers tussen 15
oktober en 15 november 2000 9.000 vinken vangen, waarvan 7.000 mannetjes en 2.000 wijfjes.
Voor 2001 zal een vangstquotum van 6.000 vinken worden toegekend. De verdere daling zal
gebeuren overeenkomstig voorgesteld afbouwscenario en rekening houdende met de voorwaarden opgelegd in de resolutie van het
Vlaams Parlement (Stuk 381 (1999-2000) – Nr.
3 – red.).

Aantal legaal gevangen vinken in 2000
Avibo

Vimibel

Algemeen
totaal

Mannetjes

Wijfjes

Totaal

Mannetjes

Wijfjes

Totaal

West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Antwerpen
Vlaams-Brabant

4.782
1.659
16
30
89

1.298
539
5
9
26

6.080
2.198
21
39
115

19
308
–
–
61

5
90
–
–
25

24
398
–
–
86

6.104
2.596
21
39
201

Totaal

6.576

1.877

8.453

388

120

508

8.961

(Avibo : Algemene Vinkeniersbond ; Vimibel : Vinkeniersbond van Midden-België – red.)

hadden louter betrekking op illegale vinkenvangst.

2. In 2000 heeft de afdeling Bos en Groen 114 processen-verbaal tegen inbreuken op de vogelbeschermingsregelgeving opgemaakt ; 40 daarvan

3. In West-Vlaanderen werden 333 illegaal gevangen vinken in beslag genomen of vrijgelaten. In
Limburg werden 696 illegaal gevangen vogels in

